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  چکیده
از دیدگاه  ،یط زندگی در نواحی روستایین از کیفیت محاحاضر با هدف بررسی متغیرهاي مؤثر بر رضایتمندي ساکن تحقیق :هدف
با توجه به مطالعۀ ادبیات نظري مربـوط بـه کیفیـت محـیط،  ،اساسبراین؛ است انجام شده شهرستان فسا ةن دهستان میانداساکن

  است. رائه شدهگانه براي بررسی و تدوین مبانی تحقیق امفهومی متشکل از عوامل شانزده یچارچوب
، باشد. بـا اسـتفاده از فرمـول کـوکرانتحلیلی می -ظر هدف کاربردي و ازلحاظ روش انجام تحقیق، توصیفینوع پژوهش، ازن :روش

، ضـریب Tنمونه اي آزمون تکاز ها، تحلیل دادهراي نفر محاسبه شد. ب 384، محدودة موردنظر (دهستان میانده) برايحجم نمونه 
هاي چندمعیارة فازي و تحلیـل از روش ،هادرراستاي تکمیل تحلیل ،نینهمچ همبستگی اسپیرمن، فی و کرامر استفاده شده است.

بـا اسـتفاده  ،ن نواحی روستایی از محیط سکونتی خوداامتیاز نهایی سطح رضایت ساکن ،درمجموع .ه استاي بهره گرفته شدخوشه
  .ه استشناسایی شدقبول، رضایت متوسط و رضایت پایین رضایت قابل سه سطح اي درتحلیل خوشهاز 

 اسـتآباد، گهراب و ابوذرآبـاد رحیمزرد، ن از کیفیت محیط ایجادشده، در روستاهاي بیشهاترین سطح رضایت ساکنپایین ها:یافته
ها و وضعیت کالبدي معابر، ایجـاد، گسـترش و راستا، بهبود دسترسیاند که دراینداشتهتر از حد متوسط را که سطح رضایت پایین

هـاي روسـتایی در سـطح آوري و دفـع زبالـهت تفریحی مناسب و متناسب در محالت محروم، بهبـود شـیوة جمـعبینی امکاناپیش
زرد، ازجملـه راهکارهـایی هسـتند کـه براسـاس آباد و بیشهویژه دو روستاي رحیمدهی فضاهاي اطراف روستاها بهروستاها و سامان

  اند.نتایج پیشنهاد گردیده
حدودیت پژوهش حاضر ازنظر زمانی، مالی و نوع نگرش جامعۀ روستایی به برخی از سؤاالت مرتبط بـا مها/ راهبردها: محدودیت

  باشد.موضوعاتی مانند موضوع اقتصادي، اجتماعی و ... می
هاي محیطی براي ایجاد یک محیط مطلوب با توجه به پتانسیلبر این راهبرد تأکید دارد که  پژوهش حاضرراهکارهاي عملی: 

ارتقاي کیفیت محیط  .از زندگی دست یابند یبخشبه حد رضایتروستایی،  برنامۀ مدونی براي ساکنان درنظر گرفته شودکه نقاط 
   کند.زندگی در مناطق روستایی به پایدارماندن این روستاها کمک شایانی می

به موضوع کیفیت محیط زندگی در ارزش این پژوهش، داشتن نگاه متفاوت وارائۀ نظرات و دیدگاه ساکنان اصالت و ارزش: 
  مناطق روستایی ایران است. 

  کیفیت محیط زندگی، رضایتمندي، نواحی روستایی، روش چندمعیارة فازي، دهستان میانده. ها:کلیدواژه

                                                            
  Email: hamzeh.rahimi1364@gmail.com نویسندة مسئول  ¬

http://jrrp.um.ac.ir
mailto:hamzeh.rahimi1364@gmail.com
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  مقدمه. 1
  . طرح مسئله1. 1

هـاي ها به ابعـاد و جنبـهریزيکارکردي برنامه -نگاه کالبدي    
تأثیر نیازها ، تحت1960اواخر دهۀ  مختلف زندگی سبب شد که

هاي جدید، مفاهیم اجتماعی نوینی مثل رفاه اجتماعی، و آگاهی
ریـزي و کیفیت زندگی و عدالت اجتمـاعی در قلمـروي  برنامـه

). بـا  301، ص. 1385توسعۀ عمومی مطرح شوند (مهـدیزاده ، 
یـابی بـه معیارهـاي رواج و کاربرد این مفاهیم درجهـت دسـت

هـاي شـهري و روسـتایی، مطلوبیـت کیفیـت محـیط کیفی در
-اجتمـاعی و روانـی بـه -دادن عوامل محیطی، فرهنگـیدخالت

عنوان ضرورتی اصلی مطرح شدند؛ البته، در دید جهانی، وقـوع 
زیست جهـانی، در محیطی و نابودشدن محیطهاي زیستبحران

جانبۀ عنوان بخشی از مفهوم همهطرح موضوع کیفیت محیط به
کـه تنـزل  )1، ص. 1997پـل، تأثیر نبود (ونت زندگی بیکیفی

بـراین، افـزون .همـراه داشـته اسـتکیفیت محیط سکونت را به
هـا و اي است کـه بـا توجـه بـه موقعیـتکیفیت مفهوم پیچیده

شرایط گوناگون معانی متفاوتی دارد. بشـر امـروزه همیشـه بـه 
وم کیفیـت خدمات با کیفیت باال نیاز داشته است؛ ولی فهم مفه
کنــد (زرن و فراینــد آن، تغییــرات زیــادي در ذهــن ایجــاد مــی

، ص. 2009، 1گولرسوي، اوز سوي، تزر، گنلی ایگیتزر و وان پول
110.(  
که چندبعدي است و عناصر مختلفی  ناکیفیت زندگی ساکن    

در کنش متقابل بـا محـیط زنـدگی قـرار دارد  گیرد،را در برمی
هــاي براین، توســعۀ همزمــان ایــده؛ بنــا)32، ص. 2005، 2آئــو(

هاي آن، فعالیـت هدفمنـدي کیفیت محیط روستایی و شاخص
) و نگرانی دربارة کیفیـت زنـدگی 86، ص. 2003، 3است (براون

، ص. 2003پیشرفته از خصوصیات جامعۀ معاصر است (پیسون، 
کنترل تغییـرات  .تواند تابعی از کیفیت محیط باشد) که می19

ري و روستایی هماهنگ با رشد روزافزون هاي کوچک شهمحیط
ها باعث خواهد شد تا درطی زمان مشـکالتی را کـه ممکـن آن

است در روند رشد اجتماعی شهر و روستاها قرار گیرند، مرتفـع 
  سازد.

رو، در مقالۀ حاضر سعی بر آن است تا میـزان رضـایتی ازاین    
نـدگی که ساکنان روستاهاي مختلف دهستان میانده از محیط ز

دنبال دیگر، تحقیق حاضر بهعبارتخود دارند، شناسایی شود. به
میـزان رضـایت باشد که یافتن پاسخ به این سؤاالت اساسی می

دهستان میانده از کیفیت محیط روسـتایی در  ساکنان روستایی

عوامـل باشد؟ از دیـدگاه سـاکنان، ایجادشده در چه سطحی می
   اند؟بر کیفیت محیط روستاها کداممؤثر 

  تحقیق شناسیروش. 2
  قلمرو جغرافیایی تحقیق.  1. 2

که مرکز آن شهر  استشهرستان فسا از توابع استان فارس     
 15درجه و  54دقیقه تا  19درجه و  53باشد و  بین فسا می

 24درجه و  29قه تا یدق 31درجه و  28شرقی و طول ۀدقیق
 4ن داراي شمالی واقع شده است. این شهرستادقیقۀ عرض

 198آبادي داراي سکنه و  192دهستان،  8شهر،  4بخش، 
کوه شیب آبادي خالی از سکنه است. دهستان میانده جزو بخش

روستاي  15در  ،نفر) 2767دهستان (این ن اهمۀ ساکن. است
  ).3، ص. 1390 ،فارس استانداري( هستندواقع در آن ساکن 

  
در سطح  موقعیت فضایی روستاي موردمطالعه -1شکل 

  دهستان میانده
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

  . روش تحقیق2. 2
ازنظـر هـدف کـاربردي و ازلحـاظ روش انجـام  ،پـژوهش نوع   

چارچوب نظري با اسـتفاده  باشد.می تحلیلی -توصیفی تحقیق،
در  اي و مرور ادبیات مربوط به کیفیت محـیطاز روش کتابخانه

سـنجش  شـده اسـت. رائهای فضاهاي جغرافیایی نواحی روستای
بررسـی  و کیفیت محیط با استفاده از دیـدگاه کیفیـت زنـدگی

براساس دیدگاه جغرافیـاي رفتـاري انجـام  ،عوامل دخیل در آن
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هایی که در رابطـه بـا ها و شاخصروش ،راستااست. دراین شده

ــتشــدند ، بررســی ندکیفیــت محــیط وجــود داشــت  ،و درنهای
بـراي  سـاکنانرضـایتمندي  هـاي اثرمحـور مبتنـی بـرشاخص

هاي سن، جنس، . ویژگیندرسیدن به هدف پژوهش انتخاب شد
عنـوان بـهتأهـل سطح تحصیالت، رضایت اقتصادي و وضـعیت 

انـد تـا تأثیرشـان بـر هاي فردي و مستقل شناسایی شدهویژگی
-شانزدهرضایتمندي از کیفیت محیط زندگی و هریک از عوامل 

  گردد.وابسته تحلیل عنوان متغیرهاي آن به گانۀ
نمـودار اساس، مدل ارزیابی کیفیت محـیط بـا ایجـاد براین     

و در چهـار سـطح  )بـاال بـه پـایین( ايبـا روش تجزیـه درختی
بـا شـناخت محـدودة مطالعـاتی و انتخـاب  ،طراحی شد. سپس

بـراي انجـام  دهستان میانده کـه بـا توجـه بـه عوامـل مختلـف
هـاي ایـن شناسایی ویژگیمناسب تشخیص داده شد و  ،تحقیق

تحقیـق در محـل (بررسـی  هـاين فرضیهدآزمو برايمحدوده، 
اي که بـین متغیرهـاي مسـتقل ذکرشـده بـا متغیرهـاي رابطه

اقـدام بـه  ،هـاي میـدانیو انجام بررسـی وابستۀ ذکرشده دارد)
  هاي موردنیاز گردید.آوري دادهجمع

دهستان  حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران براي    
با درنظرگرفتن فرضیۀ حداکثر  %95با ضریب اطمینان و میانده 

راستا، دراین. شد برآورد 385 ، برابر با)=5/0p=qناهمگنی (
گیري احتمالی ساده به روش نمونه از جامعۀ آماري گیرينمونه

گذاري ارزش. باشدمی که از ارزش علمی برخوردارصورت گرفت 
انجام شده است. اي لیکرت گزینه ف پنجها با استفاده از طیداده

براي یافتن وزن معیارها نیز از نظرات ده نفر از کارشناسان 
. ریزان روستایی استفاده گردیده استبهداشت محیط و برنامه

 اتاز روایی صوري (ذهنی)، نظر ،در بررسی روایی پرسشنامه
ي کارشناسان و مطابقت با مطالعات قبلی استفاده شده است. برا

آزمون و محاسبۀ آلفاي پایایی ابزار سنجش نیز از شیوة پیش
آمده از محاسبۀ آلفا دستهاست. عدد ب گردیده کرونباخ استفاده

دهد ابزار نشان میکه  است 76/0 ،پرسشنامۀ مقدماتی 40براي 
گیري در دو نمونهپژوهش از پایایی مناسبی برخوردار است. 

زیع متناسب نمونه در سطح توراي ب ،ابتدا انجام شد:مرحله 
هاي کلی جامعه و کردن ویژگیمشخص جامعۀ موردمطالعه،
گیري هاي کلی جامعه، از روش نمونهتأثیردادن ویژگی

نیا، بندي احتمالی (علمی) استفاده شده است (حافظطبقه
هریک  یبه نسبت سهم جمعیت ،ترتیبیناهب ؛)153، ص. 1389

به  هارصدي از پرسشنامه، دروستاهاي دهستان میاندهاز 
با توجه به  ،در مرحلۀ بعد ؛نظر اختصاص داده شدروستاي مورد

اشخاص هدف در مراجعه به  برايپیچیدگی جامعۀ آماري 
گیري تصادفی استفاده شده نمونه از روش نواحی روستایی،

جدول ) در 404، ص. 1378، ، شوسلر، و کاستنراست (مولر
ها، نشان داده شده عداد پرسشنامهنحوة توزیع و فراوانی ت )،1(

  :است
  فراوانی توزیع پرسشنامه در روستاهاي نمونه -1جدول 

  1392هاي پژوهش، یافته: مأخذ

  نام روستا  ردیف
حجم 
  جمعیت

حجم 
  نمونه

  درصد

  16/51  197  5590  میانده  1
  26/15  60  1714  نصیرآباد  2
  7  27  793  ابوذرآباد  3
  53/7  29  839  گهراب  4
  7  27  779  ردبیدز  5
  15/4  16  472  زردبیشه  6
  71/5  22  638  آبادرحیم  7

  1/2  8  224  سده  8
  100  385  11049  -   جمع

  

در ارتباط با مقایسۀ  هاتحلیل دادهدر پژوهش حاضر، براي 
لحاظ تعیین سطح رضایت از روستاهاي دهستان میانده به

زي مراتبی فامحیط ایجادشده، از روش فرایند تحلیلی سلسله
اي در بهره گرفته شده است. نتایج با استفاده از تحلیل خوشه

کارگیري آزمون بهبا سه سطح بررسی شده است. همچنین، 
، به ، ضریب همبستگی اسپیرمن، فی و کرامرTنمونه اي تک

  ها پرداخته شده است.بررسی و تحلیل داده
  ها.  معرفی متغیرها و شاخص3. 2

مراتبی کیفیـت محـیط، دگانه و سلسلهبا توجه به مفهوم چن    
تبیـین  )2شکل (توان مدل نظري کیفیت محیط را درقالب می

مـوارد حاصـل از  اسـت تـاعی بر این بوده سنمود. در این مدل 
درنظـر  روستاییمختلف کیفیت محیط  هاينظریهنتایج بررسی 
. این نمـودار براسـاس و با روستاها تطابق داده شود گرفته شود

در  ،از باال به پایین و ایجاد درخت ارزش کیفیت محـیطرویکرد 
چهار سطح شـکل گرفتـه اسـت. در سـطح اول درخـت ارزش، 

           ایـــن مفهـــوم در ایـــن ســـطح  .کیفیـــت محـــیط قـــرار دارد
  باشد. گذاري نمیگیري و ارزشاندازهقابل
کیفیـت محـیط در  ةمعیارهاي اصلی سـازند ،در سطح دوم     

-اجتمـاعی، زیسـت -در چهـار بعـد اقتصـادينواحی سـکونتی 



  هشتم شمارة                                                                   ریزي روستایی           هش و برنامهپژو مجلّه                                                                          16
درنظـر گرفتـه  شـدهادراك شـده ومحیطی، کالبدي یـا سـاخته

ابعـاد ایـن اسـت کـه  ذکـر شـوداي کـه بایـد اما نکته اند؛شده
-هـاي بـهبندي دادهسهولت مطالعه و طبقه رايذکرشده صرفاً ب

حـالتی  روسـتاییابعـاد محـیط  زیـرا، انـد؛ارائه شدهآمده دست
ها را از هم تفکیک طور کامل آنتوان بهنیده دارند و نمیتدرهم
  کرد.
هرکدام از معیارها بـه زیرمعیارهـاي مربـوط  ،در سطح سوم    

اجتمـاعی، معیارهـاي  -بـراي بعـد اقتصـادي انـد.تقسیم شـده
امنیـت درنظـر  و ، روابط اجتمـاعی، شـلوغیروستاییتسهیالت 
و فضاي سـبز معیارهـاي صدا، بو، آلودگی، زباله اند. گرفته شده

-(ساخته بعد کالبدي هستند.محیطی بعد زیست ةدهندتشکیل
دسترسی بـه  و دسترسی ۀها، شبکشده) از معیارهاي ساختمان

شـده داراي معیارهـاي خدمات تشکیل شده اسـت. بعـد ادراك
  باشد.نظم، سرزندگی و تعلق مکانی می

اساس بر هاییصورت سنجهبه معیارها ،در سطح چهارم    
احساس آزردگی)  -هاي کیفیت محیط (رضایتمنديشاخص

هاي مورداستفاده براي تحلیل آورده شده است. مجموع سنجه
ن نشدن سخبراي طوالنیکه  استمعیار  95این سطح، بالغ بر 

  شده است. خودداريها در متن مقاله ذکر آن از
  

  
  

   گانۀ آنمدل مفهومی کیفیت محیط، ابعاد و عوامل شانزده -2شکل 
  136، ص. 1389نژاد، رفیعیان، و زمانی، مأخذ: حاجی

  

  . مبانی نظري تحقیق3
ــه در اداره ،ســنجش کیفیــت محــیط     ــین مرحل کــردن و اول

است. با توجه به اینکـه مدیریت کیفیت محیط نواحی سکونتی 
اي از بعـدي نیسـت؛ بلکـه مجموعـهکیفیت محیط مفهومی تک

منابع )، 242، ص. 1976، 4وادسکیباشد (کراپ و زامتغیرها می
هـاي هاي مختلفی براي شناسایی و ساختاربندي ویژگیو روش

تـوان بـا ها را میوجود دارد. ویژگی هاي زندگیمحیطمرتبط با 
هاي مشابه، مـرور ادبیـات مربـوط یـا توسـط استفاده از مصداق

ه (مستقیم یا غیرمستقیم) با اشخاص مرتبط بـا موضـوع صاحبم
). بــراي ســاختاربندي 32، ص. 1997پــل، ونکــرد (اســتخراج 

اي کـل بـه جـزء (از ها دو روش وجود دارد: روش تجزیهویژگی
باال به پایین) و ترکیبی جزء به کل (از پایین به باال). حاصل کار 

باشد مراتبی میصورت سلسلههر دو روش ایجاد درخت ارزش به
بـر کیفیـت تمرکـز  ).69، ص. 1389نـژاد و همکـاران، حاجی(

محیطی کلیدي براي پژوهش در جغرافیاي اجتمـاعی شـهري و 
-اساس، جغرافیاي اجتمـاعی تـالش قابـلروستایی است؛ براین

هاي مختلـف سـکونتی معطـوف اي براي ارزیابی محیطمالحظه
جغرافیـدانان همـواره  .)60، ص. 1984داشته اسـت (پیسـون، 

یـت زنـدگی کیف يهدف غایی از مطالعـات جغرافیـایی را ارتقـا
اند. در تعـاریف متعـدد کـه از علـم جغرافیـا از کرده بیانانسان 
 ،ه شده اسـتئهاي بسیار دور (از زمان ارتوستن) تاکنون ارازمان

جغرافیـدانان  ه اسـت.شدبر رابطۀ متقابل انسان و محیط تأکید 
کردن این رابطه درجهت مطلوبیت بخشی به همواره درپی بهینه
د. ایـن پـژوهش درقالـب دیـدگاه مکتـب انـزندگی انسان بـوده

هـاي فـردي ویژگـی سـعی در تبیـین ،جغرافیاي رفتار فضـایی
از کیفیـت محـیط زنـدگی را دارد.  سـاکنانتأثیرگذار بر ادراك 

هـاي ذهنـی افـراد و مکتب رفتار فضایی درپـی شـناخت نقشـه
هـا اســت هــا دربـارة مکـانبـرداري از ادراکـات عمیـق آنپـرده

هـاي امـا در ایـن دیـدگاه ویژگـی ؛)111 ، ص.1384(شکویی، 
در  ،دیگـربیـانیبـه .باشندفردي نیز در این ارتباط تأثیرگذار می
د که نهایی وجود دارصافی ،فرایند ادراك افراد از کیفیت محیط

د. در تبیین رابطـۀ رفتـار انسـان و ندهتأثیر قرار میآن را تحت
الگـوي  ،ۀ آنازجملـ انـد کـهه شدهئالگوهاي مختلفی ارا ،محیط
انگیزشی، الگوي رفتاري،  و شناختی ،ادراکی انگار، الگويماشین

 هسـتند.هاي اجتماعی انسـان شناختی یا الگوي نظامالگوي بوم
نـوع نگـاه بـه رفتـار  ،دهد در ابتـدابررسی این الگوها نشان می

و حـاکی از تأثیرپـذیري شـدید  اي ایسـتاهانسان و محیط رابط
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مرور اما به ؛انگار انسان)است (الگوي ماشین انسان از محیط بوده

کـه رفتـار انسـان و  ندها به سمتی سوق پیدا کرددیدگاه ،زمان
صـورت پویـا و درحـال صورت درهم تنیده، با هم و بهمحیط به

-گیرنـد کـه ایـن همـان الگـوي بـومتغییر موردبررسی قرار می
 ).248-249، صص. 1382نماید (آلتمن، شناختی را تداعی می

 بـرايشـناختی از اصول مطـرح در الگـوي بـوم ،در این مطالعه
از  ساکنان نواحی روستایی دهستان میانـدهتحلیل رابطۀ ادراك 

کیفیت محیط زندگی بهره گرفته شده اسـت. رونالـد جانسـون 
زمان مـا هـدف بسـیاري از  باره بر این اعتقاد است که درینادر

هـاي با حذف نابرابريجغرافیدانان این است که درسراسر جهان 
هـا بتواننـد بـه شـغل شدید اجتماعی و اقتصادي، همۀ خـانواده

مــی، مســکن ســالم، بهداشــت و درمــان، آمــوزش و امنیــت ئدا
 یبخشـبه حد رضایت ی،طورکل) و به156، ص. 1383(شکویی، 

-می از زندگی دست یابند. مطالعۀ ادبیات کیفیت زندگی نشان 
مرکـز دارد: رفـاه شخصـی و دهد ایـن مفهـوم بـر دو موضـوع ت

 ،کیفیت زندگی. درحالیکه رفاه شخصی بـر فـرد مترتـب اسـت
  باشد.کیفیت زندگی به محیط مرتبط می

هاي همۀ مطالعات کیفیت زندگی تحت دو سرفصل شاخص     
گیرنـد؛ بنـابراین، یکـی از مشخصـات عینی و ذهنی صورت می

آلـن و ( بودن آن استکیفیت زندگی، چندبعدياصلی و بنیادي 
هـاي عینـی، محـیط شـاخص ).14، ص. 2002، 5وگت و کـردز

را هایی راه  اي ذهنی هشاخص ؛کنندزندگی و کار را تشریح می
کننـد، تشـریح که مردم شرایط اطرافشان را درك و ارزیابی می

گیري رفـاه ذهنی براي اندازه يهاشاخص ی،طورکلنمایند. بهمی
ي عینـی بـراي مقایسـۀ هـاشاخص شوند ومیشخصی استفاده 
هـاي شـاخص ا توجـه بـهبگردند. میها استفاده شهرها و مکان

 باشـد؛هـدف مـیرضـایتمندي  راسـاسذهنی، رفـاه شخصـی ب
 را با توجه یروستایهاي عینی، کیفیت زندگی درحالیکه شاخص

،  6لونـت و نیجکمـپ( دهندبودن آن نشان میزندگیبه قابلیت 
گــذاري، ریــزي و سیاســتامــهبــراي اهــداف برن ).4، ص. 2006
هاي عینی ارجـح هسـتند؛ هاي ذهنی نسبت به شاخصشاخص

ریزان ها بازخوردهاي ارزشمندي را براي برنامهزیرا، این شاخص
  ).298، ص. 2008، 7کنند (داسگذاران فراهم میو سیاست

هاي محیط کیفیت محیط که بخشی از قابلیت ،راستادراین     
براساس ادراك محیطی افراد  ،)91، ص. 1383باشد (لنگ، می

فرایندي است که ازطریق آن  . ادراك محیطشودمیبررسی 
هاي الزم را براساس نیازش از محیط پیرامون خود انسان داده

توان آن را هدفمند دانست که به می بنابراین، ؛گزیندبرمی

کننده بستگی فرهنگ، نگرش و ارزش حاکم بر تفکر ادراك
ادراك محیطی از تعامل ادراك حسی و  ،یقتدارد. درحق

شوند. در حادث می ،اندشناخت که در ذهن انسان تجربه شده
عنوان عامل اساسی در رشد، توسعه و این فرایند نقش محیط به

، 1380گیرد (مطلبی، در یادگیري موردتوجه قرار می ،درنهایت
  ).56ص. 
ز کیفیت محیط نظران، رضایتمندي انظر برخی از صاحببه      

سکونتی مفهومی کیفی است که عوامل متعددي در آن 
- صاحب برخی از .)3، ص. 1996، 8هونتأثیرگذار هستند (وین

-نظران علوم اجتماعی بر این باور هستند که کیفیت محیط می
تواند عاملی تأثیرگذار بر کیفیت زندگی باشد. النسینگ و 

یط با کیفیت باال، ) بر این باور هستند که مح1969( 9مارانز
هایی که ممکن حس آسایش و رضایتمندي را ازطریق ویژگی

است فیزیکی، اجتماعی یا نمادین باشد، به جمعیت خود القا 
دهد. درمقابل این کند و درنتیجه، کیفیت زندگی را ارتقا میمی

دانند نظر، برخی از دیگر کیفیت زندگی را مفهومی کیفی می
شود؛ بلکه عملی رفتارمحور بین نمی که تنها از محیط منشعب

، 10خصوصیات محیطی و خصوصیات فردي است (پیسون
)؛ زیرا، ادراك فردي درمورد موقعیت شخصی در 4، ص. 1990

هاي ارزشی زندگی که شخص در ارتباط مباحث فرهنگی و نظام
-هایش در زندگی پیشنگرانی با اهداف، انتظارات، استانداردها و

ند بر روي کیفیت زندگی افراد مؤثر باشد. توارو دارد، می
) بر این باور است که کیفیت محیط سکونتی 1980( 11زاالي

صورت مداوم درحال تغییر و تحول مفهومی ثابت نیست و به
که ما با مفهومی درحال تغییر مواجه هستیم. باشد. هنگامیمی

تفرق آرا و نبود یکسانی، موضوعی طبیعی است. برخی از 
صورت یک مفهوم مبهم مطرح که در ابتداي پیدایش به مفاهیم

تر توانند روشنتر میشوند، درپی تحقیقات بیشتر و تخصصیمی
اي نیز بر این باور هستند که یکسانی در مفاهیم شوند. عده

مثابۀ یک مفهوم ضرورتاً واجب نیست. کیفیت محیط به
ن هاي گوناگودربرگیرندة نظریات مختلف مربوط به جنبه

کیفیت محیطی است که چندبعدي است؛ اما بعضی از محققان 
کنند که تعریف این مفاهیم چندبعدي ممکن نیست ادعا می

تعاریف متفاوتی از ). 446، ص. 1999، 12کالدوس و دانه(
کیفیت محیط وجود دارد؛ اما تعریفی را که در ربط و پیوند با 

چنین دانست. توان باشد، میمی» کیفیت زندگی«تر مفهوم کلی
هاي محیطی، کیفیت محیط همزمان با پدیدارشدن بحران

عنوان بخشی از مفهوم کلی کیفیت زندگی شناخته سکونت به
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مثابۀ بازتابی از تمام جوانب احساس رفاه شد. این مفهوم به

فردي، شامل همه متغیرهایی که بر رضایتمندي انسان مؤثر 
  ).371، ص. 1978، 16هستند، فرض شده است (اوت

  هاي تحقیق. یافته4
  گذاري معیارهاي کیفیت محیط روستایی. ارزش1. 4

و  مـیالدي توسـط گـافمن 1980روش دلفی فازي در دهـۀ     
). 147، ص. 2002، 14ابـــداع شـــد (چنـــگ و لـــین 13 گوپتـــا
هاي اتخاذشدة خبرگان براسـاس صـالحیت که تصمیمازآنجایی

-ها بهبهتر است دادهشدت ذهنی است، باشد و بهفردي آنان می
جاي اعداد قطعی، با اعـداد فـازي نمـایش داده شـوند. مراحـل 

  شرح زیر می باشد:اجراي روش دلفی فازي به
-ها: تعداد  شرکتانتخاب خبرگان و تشریح مسئله براي آن     

انـد نفر بـوده 20تا  10نفر و اکثراً  50کنندگان معموالً کمتر از 
). 117، ص. 1997، 15آدامـز و نـاگی پلیتر، دافیلد،`(گریسپ و 

در پژوهش حاضر، تعداد ده نفر از کارشناسان بهداشت محیط و 
عنوان افراد خبره در ارتبـاط بـا موضـوع ریزان روستایی بهبرنامه

  اند؛کیفیت محیط روستایی انتخاب شده
تهیــۀ پرسشــنامه و ارســال آن بــراي متخصصــان بــا هــدف     

حله نیز بـا مراجعـۀ حضـوري بـه نظرسنجی از خبرگان: این مر
  محل کار متخصصان انجام شد؛

 )،( محاسبۀ اعداد فازي: براي محاسبۀ اعداد فازي    

طور مستقیم مدنظر نظرهاي حاصل از نظرسنجی از خبرگان، به
توان براساس گیرند. اعداد فازي در این مرحله را میقرار می

ثلثی محاسبه کرد. با توابع عضویت مختلف همچون روش م
توجه به مجموعۀ هدف در پژوهش حاضر (محاسبات مربوط به 

) نشان 3روش مثلثی)، محاسبۀ اعداد فازي مثلثی در شکل (
صورت روابط داده شده است. در این حالت، یک عدد فازي به

که در ) 147، ص. 2002(چنگ و لین، شود زیر تعریف می
  شده است: ) جایگاه هرکدام نشان داده3شکل (

=( , , ) 

 
 

 

 = Max  
  

  
  

  تابع عضویت مثلثی در روش دلفی فازي -3شکل
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

    

بر  iدهندة اهمیت نسبی پارمتر نشان در روابط باال،    
ترتیب حد باال به و  ام، kاز دیدگاه متخصص  jپارامتر 

میانگین نظرهاي  شوندگان و و پایین نظرهاي پرسش
هاي عدد فازي باشند. بدیهی است که مؤلفهشوندگان میپرسش

- باشد. به اند کهاي تعریف شدهگونهبه

  کنند.تغییر می ها در بازة هعالوه، مقادیر این مؤلف
تشکیل ماتریس معکوس فازي: در این مرحله، با توجه به     

آمده از مرحلۀ قبل، ماتریس مقایسۀ زوجی دستاعداد فازي به
شرح رابطۀ زیر تشکیل         فازي بین پارامترهاي مختلف، به

  :)148، ص. 2002چنگ و لین، شود (می
  

 
 

  
وزن فازي نسبی پارامترها: وزن نسبی پارامترها از  محاسبه

  شود:روابط زیر محاسبه می

 

 
  

شده براي توان وزن نسبی فازي محاسبه)، می2در جدول (
هریک از معیارهاي رضایت از کیفیت محیط زندگی را مشاهده 

  کرد:



  19                                                    ... ارزیابی کیفیت محیط زندگی درنواحی                                    سوم              سال           
  

  وزن نسبی فازي هریک از معیارها -2جدول 
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

ها   ر یا ع  م

( 1 6/0 ،0 7/0 ،0 3/0 ) ( 7 6 2/1 ،2 3 3/1 ،8 0 7/0  صدا (
( 1 7/0 ،0 8/0 ،0 3/0 ) ( 8 5 9/1 ،3 1 1/1 ،8 4 7/0 و (  ب
( 1 9/0 ،0 8/0 ،0 4/0 ) ( 0 9 3/2 ،4 4 6/1 ،9 7 4/0  آلودگی هوا (
( 1 7/0 ،0 8/0 ،0 3/0 ) ( 9 0 3/1 ،3 0 0/1 ،7 7 2/0  زباله (
( 1 4/0 ،0 7/0 ،0 3/0 ) ( 5 6 1/1 ،1 4 6/1 ،7 2 5/0  امنیت (
( 1 3/0 ،0 6/0 ،0 2/0 ) ( 4 6 7/1 ،9 7 9/0 ،6 2 9/0  شلوغی (
( 1 5/0 ،0 7/0 ،0 3/0 ) ( 6 8 1/1 ،1 9 8/1 ،7 1 9/0  تسهیالت روستایی (
( 1 0/0 ،0 4/0 ،0 2/0 ) ( 0 5 3/1 ،6 7 5/0 ،3 8 8/0  تعلق مکانی (
( 1 0/0 ،0 4/0 ،0 1/0 ) ( 0 6 8/1 ،6 3 9/0 ،3 6 1/0  هاساختمان (
( 1 4/0 ،0 6/0 ،0 2/0 ) ( 5 8 1/1 ،0 1 8/1 ،5 9 7/0  سترسیشبکۀ د (
( 1 9/0 ،0 9/0 ،0 4/0 ) ( 1 3 4/2 ،5 3 0/1 ،0 8 2/1  فضاي سبز (
( 1 0/0 ،0 4/0 ،0 2/0 ) ( 0 7 1/1 ،7 2 3/0 ،4 8 3/0  روابط اجتماعی (
( 1 9/0 ،0 8/0 ،0 3/0 ) ( 0 7 3/2 ،4 0 1/1 ،8 6 8/0  دسترسی به خدمات (
( 1 3/0 ،0 6/0 ،0 3/0 ) ( 4 7 0/1 ،9 9 7/0 ،6 7 2/0  سرزندگی (
( 1 0/0 ،0 4/0 ،0 2/0 ) ( 0 8 4/1 ،6 9 6/0 ،3 8 2/0  نظم (
( 1 2/0 ،0 6/0 ،0 3/0 ) ( 3 2 9/1 ،9 5 3/0 ،6 6 2/0  شناخت محیط اطراف (

هاي فازي توان مقادیر قطعی وزنبا استفاده از روش دلفی فازي می
که در آمده را نیز براي معیارها محاسبه کرد. ازآنجاییدستبه

هاي تکمیلی براساس تکنیک شباهت به پژوهش حاضر تحلیل
هاي فازي معیارها فازي انجام خواهند شد و به ارزشآل گزینۀ ایده

هاي قطعی معیارها خودداري شده است و نیاز است، از تعیین وزن
  اند.شده شده  هدف قرار دادههاي فازي محاسبهوزن

  .  بررسی میزان رضایتمندي ساکنان دهستان میانده2. 4
یت آوردن میزان رضایتمندي ساکنان از کیفدستبراي به    

اي استفاده شده نمونهتک Tمحیط و معیارهاي منتخب، از آزمون 
 5ها از طیف است. با توجه به اینکه در جریان ابزار گردآوري داده

دهندة میزان بسیار نشان 1اي لیکرت استفاده شد و امتیاز گزینه
دهندة بیشترین حد رضایتمندي نشان 5کم رضایتمندي و امتیاز 

ها انتخاب کرد؛ عنوان میانۀ نظري پاسختوان بهرا می 3است، عدد 
 3توان میانگین امتیاز میزان رضایتمندي را با عدد رو، میازاین

گانۀ معیار موردبحث براي مقایسه کرد. میانگین امتیاز شانزده
دهد که دربین ساکنان، بدون درنظرگرفتن وزن معیارها نشان می

نده میانگین باالتر از حد روستاي موردبررسی، تنها روستاي میا 8
) را دارد. حد متوسط رضایتمندي از محیط متعلق 21/3متوسط (

، 97/2ترتیب با امتیازهاي به روستاهاي گهراب، ابوذرآباد و سده، به
ترین حد رضایتمندي از محیط نیز باشد و پایینمی 88/2و  90/2

یب با ترتزرد، بهآباد، بیدزرد و بیشهمتعلق به روستاهاي رحیم
  امتیاز است. 38/2و  50/2، 65/2
تعیین میزان رضایت ساکنان نواحی روستایی دهستان میانده     

هاي زیستی و ریزي مجتمع(براساس نظرات کارشناسان برنامه
هاي موردبحث) با کارشناسان بهداشت محیط در ارتباط با شاخص

آل فازي انجام شد. کارگیري روش شباهت به گزینۀ ایدهبه
- هاي فازي نیاز به دادهکه در انجام تحلیل براساس روشازآنجایی

- باره عدد فازي مثلثی براي تحلیل بههاي فازي است، دراین
) نشان داده شده است، بیان گردیده 4که در بردار شکل (صورتی

  است.

 
 

  
شوندگان نمایش گرافیکی میزان رضایتمندي پرسش -4شکل 

  ت فازيشده در حالاز محیط ساخته
1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته
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ها (روستاها) در ارتباط با پس از این مرحله، براي مقایسۀ گزینه
شده استفاده هاي گردآوردهگانه)، از دادهمعیارها (عوامل شانزده

گردیده است که درجۀ عضویت هرکدام در نمودار باال نشان داده 
در ارتباط با معیارهاي تر، در پژوهش حاضر سادهبیانشده است. به

صورت منفک کمترین میزان رضایت، مختلف در مناطق روستایی، به

a  ،و بیشترین میزان رضایتc  ،و نیز میانگین نظراتb  درنظر گرفته
هاي نشدن بحث، از آوردن محاسبات و جدولاند. براي طوالنیشده

 مربوط به هر ماتریس خودداري شده است و خروجی نتایج حاصل از
شده با استفاده از روش شباهت به گزینۀ هاي گردآوريتحلیل داده

  ) نشان داده شده است:3آل فازي در جدول (ایده
  از رضایت ساکنان نواحی روستایی دهستان میانده F. TOPSISنتایج نهایی امتیاز  -3جدول 

 1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته
  نواحی روستایی آل فازيضد ایده آل فازيایدهحل  آل فازيشاخص شباهت به ایده  سطح رضایت نسبی

 قبولرضایت قابل
 میانده 098/1 337/1 451/0
 نصیرآباد 953526/0 349009/1 414/0

 بیدزرد 789767/0 372782/1 389/0 رضایت متوسط
  سده 794763/0 382166/1 386/0

 
 رضایت پایین

 زردبیشه 865355/0 359759/1 373/0
  آبادرحیم 796502/0 371774/1 367/0
 گهراب 841812/0 34126/1 3652/0
 ابوذرآباد 815031/0 369924/1 3651/0

درمجموع، امتیاز نهایی سطح رضایت ساکنان نواحی روستایی منتخب 
اي، در سه از محیط سکونتی خود، با استفاده از روش تحلیل خوشه

گردید. در ارتباط با  قبول، متوسط و پایین شناساییسطح رضایت قابل
سطح رضایت ساکنان از کیفیت محیط زندگی خود در محدودة 

ترتیب نواحی روستایی میانده و نصیرآباد سطح رضایت موردمطالعه، به
دهند. در این مطالعه، سطح دوم رضایت از محیط باالیی را نشان می

ترتیب عنوان رضایت متوسط شناسایی شده است که بهسکونتی، به
حی روستایی بیدزرد و سده در این گروه عضویت دارند که از میزان نوا

ترین سطح رضایت ساکنان از ها کاسته می شود. پایینرضایت آن
آباد، زرد، رحیمکیفیت محیط روستایی ایجادشده، در روستاهاي بیشه

گهراب و ابوذرآباد شناسایی شده است که سطح رضایت کمتر از حد 
توان به ند. براي کسب اطالعات بیشتر میدهمتوسط را نشان می

  باره است، توجه کرد.) که دراین5شکل (

از دالیل عینی سطح رضایت باال در دو روستاي میانده و نصیرآباد     
توان به نزدیکی این روستاها به شهر و دسترسی آسان به مراکز می

وسازهاي کشی معابر عبوري اصلی و ساختخدمات شهري و آسفالت
دید براثر اجراي طرح هادي روستایی اشاره کرد. همانطورکه گفته ج

شد، سطح دوم شامل روستاهاي بیدزرد و سده است. از دالیل عینی 
اجراي بخشی از  توان بهسطح رضایت متوسط در این دو روستا می

زرد، آباد، بیشهطرح هادي روستایی اشاره کرد. روستاهاي رحیم
ترین سطح بندي (پایینوم تقسیمگهراب و ابوذرآباد، سطح س

توان به دهند که ازجمله دالیل اصلی آن میرضایت) را تشکیل می
ریزي، نبود نظم بصري محیط، کمبود فضاي سبز و نبود برنامه

  دست اشاره کرد.اجرانشدن طرح هادي و مسائلی ازاین

 
  سطح رضایت از کیفیت محیط نواحی روستایی دهستان میانده - 5شکل 

  1392هاي پژوهش، خذ: یافتهمأ
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اجتماعی مؤثر بر  –بررسی متغیرهاي اقتصادي .3. 4
  رضایتمندي ساکنان از کیفیت محیط زندگی

گانـۀ . رابطۀ بین متغیرها بـا عوامـل شـانزده1. 3. 4
  کیفیت محیط

باره، براي متغیرهاي سن (که به حالـت سـؤال بسـته دراین     
عنـوان متغیرهـاي ل بـهمطرح شده بود)، جنس و وضعیت تأهـ

اجتماعی که داراي مقیاس اسمی هستند، از آزمـون  –اقتصادي
ضریب همبستگی فی و کرامر، و براي میزان تحصیالت و میزان 

اقتصادي  -اجتماعی رضایت مالی شخص که در ادامۀ متغیرهاي
باشـند، از روش همبسـتگی اي مـیهستند و داراي مقیاس رتبه

داري روابط بین متغیرها معنی . سطحاي استفاده شده استرتبه
داري) معنــی %99( 01/0داري) و معنــی %95( 05/0در ســطح 

بررسی شده است که میزان آن براي هریک از عوامل در جدول 
هـاي روسـتایی ) آورده شده است. براسـاس مجمـوع محـیط4(

صورت یکپارچه)، روابط بین گویان بهدهستان میانده (کل پاسخ
گویان، متغیـر جـنس ی شده است. در تمام پاسخمتغیرها بررس

آوري زبالـه، امنیـت با میزان رضایت از صدا، بو، آلـودگی، جمـع
ــاس  ــتایی، احس ــهیالت روس ــلوغی، تس ــزان ش ــاعی، می اجتم

هـا)، شـبکۀ دسترسـی، امکانـات مسئولیت، مسکن (سـاختمان
رفــاهی و تفریحــی، روابــط اجتمــاعی، دسترســی بــه خــدمات، 

داري دارد. متغیر و  نظم موجود رابطۀ معنی سرزندگی و شادابی
سن با میزان رضایت از، صـدا، بـو، آلـودگی، امنیـت اجتمـاعی، 
ــبکۀ  ــکن، ش ــئولیت، مس ــاس مس ــتایی، احس ــهیالت روس تس
دسترسی، امکانات رفاهی و تفریحی، روابط اجتماعی، دسترسی 
به خدمات، شادابی و سرزندگی، نظم موجود و شـناخت محـیط 

  باشد.داري میرابطۀ معنیاطراف داراي 
متغیر وضعیت تأهل با میزان رضایت از، صـدا، بـو، آلـودگی،     

آوري زباله، امنیت اجتمـاعی، احسـاس مسـئولیت، روابـط جمع
اجتماعی و دسترسی به خدمات، و متغیر میزان تحصیالت با بو، 
میزان شلوغی، تسهیالت روستایی، احسـاس مسـئولیت، شـبکۀ 

رفـاهی و تفریحـی، دسترسـی بـه خـدمات، دسترسی، امکانات 
سرزندگی، نظم موجود و شـناخت محـیط اطـراف داراي رابطـۀ 

داري است. همچنین، متغیر رضـایت اقتصـادي بـا میـزان معنی
ــاعی، تســهیالت روســتایی، احســاس  رضــایت از امنیــت اجتم
مسئولیت، مسکن و روابط اجتماعی در چنین حالتی هستند که 

  شود:) مشاهده می4ها در جدول (نهرکدام از آ sigمقدار 

  کیفیت محیط زندگی در دهستان میانده گانۀانزدهشبا عوامل  فردي مستقلرابطۀ بین متغیرهاي  - 4جدول 
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

  رضایت اقتصادي  میزان تحصیالت  وضعیت تأهل  سن  جنس  عوامل
 Sig  رابطه Sig  رابطه Sig  رابطه Sig  رابطه Sig  رابطه

  552/0  ندارد  992/0  داردن  012/0  دارد  000/0  دارد  030/0  دارد  صدا
  141/0  ندارد  026/0  دارد  026/0  دارد  000/0  دارد  000/0  دارد  بو

  649/0  داردن  793/0  داردن  040/0  دارد  000/0  دارد  000/0  دارد  آلودگی
  110/0  داردن  264/0  داردن  046/0  دارد  676/0  داردن  000/0  دارد  زباله
  000/0  دارد  419/0  داردن  023/0  دارد  000/0  دارد  000/0  دارد  امنیت
  146/0  داردن  002/0  دارد  804/0  ندارد  957/0  داردن  000/0  دارد  شلوغی

  008/0  دارد  000/0  دارد  201/0  داردن  000/0  دارد  001/0  دارد  روستاییتسهیالت 
  000/0  دارد  025/0  دارد  005/0  دارد  001/0  دارد  000/0  دارد  احساس مسئولیت

  000/0  دارد  830/0  ندارد  573/0  ندارد  014/0  دارد  000/0  دارد  هاساختمان
  325/0  ندارد  000/0  دارد  530/0  داردن  000/0  دارد  000/0  دارد  شبکۀ دسترسی
امکانات رفاهی 

  670/0  داردن  000/0  دارد  405/0  ندارد  000/0  دارد  030/0  دارد  تفریحی

  017/0  دارد  630/0  ندارد  000/0  دارد  024/0  دارد  000/0  دارد  روابط اجتماعی
  232/0  داردن  000/0  دارد  005/0  دارد  000/0  دارد  001/0  دارد  دسترسی به خدمات

  000/0  دارد  000/0  دارد  188/0  ندارد  004/0  دارد  000/0  دارد  سرزندگی
  718/0  ندارد  000/0  دارد  825/0  ندارد  000/0  دارد  000/0  دارد  نظم
  171/0  ندارد  012/0  دارد  186/0  ندارد  004/0  دارد  165/0  ندارد  یط اطرافشناخت مح
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. رابطۀ بین متغیرها با رضایتمندي از کیفیت 2. 3. 4

  محیط زندگی
هاي فردي با متغیر وابستۀ )، رابطۀ بین ویژگی5در جدول (    

شده اصلی (میزان رضایتمندي از کیفیت محیط زندگی) بیان 
شود، در محدودة موردمطالعه، است. همانطورکه مشاهده می

بین دو متغیر میزان تحصیالت و رضایت اقتصادي با میزان 
داري وجود رضایتمندي از کیفیت محیط زندگی رابطۀ معنی

دارد. در ارتباط با متغیرهاي مستقل دیگر موردبحث در پژوهش 
ستاها (سن، حاضر، در مقایسه با کیفیت محیط زندگی در رو

  داري حاصل نشده است.وضعیت تأهل و جنس) رابطۀ معنی
هاي فردي با رضایتمندي از همبستگی بین ویژگی  - 5جدول 

  کیفیت محیط زندگی در دهستان میانده
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

 همبستگی متغیر
ضریب 
 Sig همبستگی

 924/0 - 005/0 ندارد سن
 076/0 116/0 ندارد جنس
ن میزا

 تحصیالت
 000/0 716/0 دارد

وضعیت 
 تأهل

 081/0 107/0 ندارد

رضایت 
 اقتصادي

 029/0 178/0 دارد

  گیري و ارائۀ پیشنهادها. نتیجه5
دهــد میــزان رضــایت ســاکنان در نــواحی نتــایج نشــان مــی    

روستایی دهستان میانده از کیفیت محیط، درحد مطلوبی قـرار 
اي، گرفتـه از تحلیـل خوشـهبندي صورتندارد. براساس تقسیم

قبـول بودنـد. ذکـر ایـن نکتـه تنها دو روستا داراي رضایت قابل
باشد که سطوح رضایت در نواحی روسـتایی و داراي اهمیت می

برتــري هریــک، لزومــاً شــرایط بهتــر محــیط را در روســتاهاي 
 صـورت نسـبیهـا بـهکنـد و ایـن برتـريموردنظر تداعی نمـی

اساس، روستاهاي میانـده و نصـیرآباد نباشند؛ برایپذیرفتنی می
دربین سه سطح یادشده، بهترین شرایط را ازنظر رضایتمندي از 

-مـی باشند و در سـطح اول قـرارکیفیت محیط زندگی دارا می
ذکر درمورد روسـتاهایی کـه در سـطح اول گیرند. از دالیل قابل

توان به نزدیکی به زاهدشهر و دسترسـی آسـان بـه هستند، می
کشـی معـابر عبـوري اصـلی، ز خـدماتی شـهري، آسـفالتمراک

کشی معابر براثر طرح هادي روسـتایی نوسازي مساکن و جدول

اشاره کرد. سـطح دوم پـژوهش حاضـر کـه مربـوط بـه سـطح  
متوسط میزان رضایتمندي از کیفیت محیط ایجادشدة روستایی 

باشـد. همچنـین، است، شامل روسـتاهاي بیـدزرد و سـده مـی
زرد و ابوذرآباد که سطح سوم آباد، بیشههراب، رحیمروستاهاي گ

دهند، کمترین رضایتمندي را دربین رضایتمندي را تشکیل می
-روستاهاي موردبررسی دارند. ازجمله دالیـل اصـلی نتـایج بـه

-ریزي کارآمد با توجه به تواناییتوان نبود برنامهآمده، میدست
هـاي اجرایـی در کاري در برنامـههاي محیط روستایی و موازي

قبیـل را محیط روستاها، کمبـود فضـاي سـبز و مسـائلی ازایـن
ــایج حاصــل از آزمــون فــی و کرامــر و  برشــمرد. همچنــین، نت

هـاي اجتمـاعی، همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین ویژگـی
میزان تحصیالت و رضایت اقتصادي بـا رضـایتمندي از کیفیـت 

داري سـتگی معنـیمحیط زندگی در دهستان میانده رابطۀ همب
وجود دارد؛ اما بین متغیرهـاي فـردي جـنس، سـن و وضـعیت 

شـان تأهل با میزان رضایتمندي مردم از کیفیت محیط زنـدگی
  داري وجود ندارد.در دهستان میانده رابطۀ معنی

در ارتباط با ارتقاي کیفیت محیط زندگی در دهستان میانده     
  جه گردد:شود که به پیشنهادهاي زیر توتوصیه می
Ø آباد و بیشـهدهی فضاهاي اطراف روستاهاي رحیمسامان-

دلیل وجود جنگل مصـنوعی در نزدیکـی ایـن دو زرد (به
-هاي تفریحی، گذران اوقـاتروستا) با هدف ایجاد محیط

  فراغت و مسیر پیاده؛
Ø ها و وضعیت کالبدي معابر؛بهبود دسترسی 
Ø و  بینی امکانات تفریحـی مناسـبایجاد، گسترش و پیش

 ساله؛ 10متناسب در محالت محروم در افق زمانی 
Ø هاي روستایی در سطح آوري و دفع زبالهبهبود شیوة جمع

روستاها که یک نمونۀ آن در روستاي گهراب که نام دیگر 
 باشد، درحال اجرا است؛آباد میآن دولت

Ø کردن ساکنان به رعایت اصول معماري و زیبـایی در ملزم
  جدید؛ ساخت واحدهاي مسکونی

Ø  ــا بهبــود کیفیــت محــیط درنهایــت اینکــه، در ارتبــاط ب
ترین مهم دهستان میانده، توسعۀ فرهنگ مدیریتی جدید

اصل است که نیازمند تفکـرات اصـولی در مسـیر تـرویج 
هـاي هپـروژ هـايکـاريمشارکت ساکنان، کاهش مـوازي

رسانی مناسب بـه روسـتاییان و عمران روستایی، خدمات
 .باشدت میدسمواردي ازاین
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Abstract 
Purpose: The current paper is intended to assess effective factors of residents’ satisfaction of 
their quality of living environment from Miandeh rural-ship residents’ view in Fasa County. 
Accordingly, with regard to conceptual literature of quality of environment, 16 selected factors 
taken from conceptual framework, have been assessed and evaluated. 
Methodology:  In terms of the objective of the research, the method is applied and, in case of the 
method, it is descriptive-analytic. The sample size was calculated 384 cases for study area using 
Cochran’s formula. To analyze data, one sample t-test, Spearman correlation coefficient, Phi and 
Cramer tests have been used. In addition, to complete the analysis, both fuzzy multi-criteria 
techniques and cluster analysis were used. Generally, the ultimate score of residents’ satisfaction 
level of their living environment were classified into three classes including: High satisfaction, 
Medium satisfaction, low satisfaction. 
Finding:  The lowest satisfaction rate of residents is corresponded to rural areas such as: Bisheh 
Zard, Rahim abad, Goharab and Abuzar abad which the obtained satisfaction rate is lower than 
average. In this case, promotion of access, physical condition of the roads, creation, expansion, 
anticipated range of leisure facilities in slums, improving rural waste and disposal collection, 
revitalization the around rural spaces specially in Rahimabad and Bisheh zard could be 
enumerated as approaches that have been proposed based on the results. 
Research limitation: The limitation of the research was about time, financial issues and the 
attitude of the rural population and the questions related to issues such as social or financial 
affairs. 
Practical implication: The present study has emphasized on the strategy that to create a 
favorable environment considering environmental potentiality of rural areas a codified program 
should be developed for the residents which has the characteristics of life satisfaction. Enhancing 
the environment quality of life in rural areas helps village's stability. 
Original/ value: The value of this research is having different look and provided residents views 
to quality environment life is in rural areas of Iran. 
Keywords: Quality of living environment, satisfaction, rural areas, fuzzy multi-criteria 
techniques, Miandeh Dehestan. 
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