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  هاي سالمت کیفیت محیطی در مؤلفهبندي تبیین فرآیند شناسایی و اولویت
 ARAS1 تجمعیمناطق روستایی با استفاده از روش ارزیابی نسبت 

  

 3، عبدالرضا رکن الدین افتخاري*2، مهدي پورطاهري1رضا نعمتی
 دانشگاه تربیت مدرس، تهران ،زي روستایی، دانشکده علوم انسانیری دکتري، جغرافیا و برنامه1
  دانشگاه تربیت مدرس، تهران  ،زي روستایی، دانشکده علوم انسانیری جغرافیا و برنامه ،دانشیار2

  ریزي روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران استاد، جغرافیا و برنامه3
  16/5/97 ؛ تاریخ پذیرش:  18/9/96 تاریخ دریافت:

  چکیده
هـاي چشـمگیري   زمـانی، پیچیـدگی   -به دلیل نسبی بودن مفهوم کیفیت محیطی در شرایط متفاوت مکانی

است. به همین دلیل تحلیل و بررسی سالمت کیفیت محیطـی مسـتلزم در دسـترس بـودن      فراروي پژوهشگران
هاي جامعۀ نماگرهاي مشخصی است که در انطباق کامل با واقعیات مورد نظر بوده و امکان شناخت کامل ویژگی

گیـري چنـد   هـاي تصـمیم  )، یکی از تکنیـک ARASسبت تجمعی(روش ارزیابی ننماید.میمورد مطالعه را فراهم 
ها را بـر حسـب   گی، میزان کارایی نسبی گزینهه بندي، با استفاده از یک تابع بهینمعیاره است که به منظور رتبه

مؤثرترین  تواند به عنوان یکی از جدیدترین،کند. این روش میمیزان تأثیرگذاري نسبی وزن معیارها مشخص می
. روش شناسـی ایـن   مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد     گیري چند معیارةها، در تصمیمترین روشعین حال سادهو در 

هـاي  این پژوهش ضمن شناسایی و معرفی مؤلفهتوصیفی و پیمایشی است. -هاي تحلیلیپژوهش مبتنی بر روش
سـنجی خبرگـان ارائـه     رناختی نوینی را با استفاده از نظسالمت کیفیت محیطی بر آن بوده تا چارچوب روش ش

-نماگر اجتماعی 50نماگر اقتصادي،  21نماگر اکولوژیکی،  21نماگر مشتمل بر   153نماید. بدین منظور تعداد 
فضایی براي سنجش و ارزیابی پایداري سالمت کیفیت محیطی در مناطق روستایی -نماگر کالبدي 61فرهنگی و 

المت کیفیــت محیطــی در تــري از پایــداري ســبینانــه یــن مبنــا امکــان بررســی واقــعتــا بــر ا شناســایی شــده
در  42/8فضایی با میانگین -کالبدي دهد که مؤلفۀروستایی فراهم آید. نتایج این پژوهش نشان میسکونتگاههایئ

 7,38اکولوژیک با -ی. مؤلفه محیطمت کیفیت محیطی داردوزن بیشتري در تحلیل سال مقایسه با سایر نماگرها 
هاي بعـدي قـرار دارنـد.    امتیاز در رتبه 5,42امتیاز و مؤلفه اقتصادي  با  5,74فرهنگی با -اجتماعی امتیاز، مؤلفۀ

فضـایی بـا   -فـه کالبـدي  دهـد کـه مؤل  ) نشان مـی ARAS(روش ارزیابی نسبت تجمعیهمچنین نتایج تکنیک 
سـوم و   در رتبـۀ   0,580در رتبۀ دوم، مؤلفۀاقتصادي بـا   0,816اکولوژیک با -در رتبۀ اول، مؤلفۀ محیطی 0,867

بـه منظـور بهبـود سـالمت کیفیـت محیطـی در منـاطق         چهارم قرار دارد.ۀ در رتب 0,460فرهنگی با -اجتماعی
ی بپردازننـد؛  شود اوالً مسئوالن به افزایش دانش خـود در زمینـۀ سـالمت کیفیـت محیطـ     روستایی پیشنهاد می

هاي مرتبط حیطی داشته باشند. از طرفی سازماندیدگاهی یکپارچه نسبت به سالمت کیفیت مهمچنین بایستی 
عمرانی ندانند. جلب اعتمـاد مـردم و مشـارکت     کیفیت محیطی را منوط به چند پروژةهاي سالمت اجراي برنامه

یکـی دیگـر از مـواردي اسـت کـه      حل و اجراي آنها با کمک مسـئوالن  راه دن آنها در شناسایی مشکالت، ارائۀدا
  سالمت کیفیت محیطی در مناطق روستایی کمک نماید.تواند به ارتقاء  می

 سالمت کیفیت محیط؛ سالمت کیفیت محیطی روستایی، نماگرهاي سالمت کیفیت محیطی، :ي کلیديهاواژه
مناطق روستا -)ARAS( ارزیابی نسبت تجمعیتکنیک 

                                                             
 جغرافیا رشتۀ در که »لرستان استان:موردي مطالعه روستایی مناطق در محیطی کیفیت سالمت فضایی الکوي ارائه« عنوان با دکترا رسالۀ از برکرفته مقاله این1
  .است گرفته   انجام مدرس تربیت دانشکاه محیطی کیفیت آمایش گرایش روستایی ریزيبرنامه و
 mahdit@modares.ac.ir  :مسئول نویسنده*
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  مقدمه
به عنوان یکی از مسائل جـدي، در   امروزه سالمتی

ت    نواحی سکونتگاهی کشورهاي در حال توسـعه اهمیـ
المللی، هاي بینهاي سازماناي یافته است. تحلیلویژه

وان یـک  سـالمتی بـه عنـ    دهندة محوریت مؤلفـۀ نشان
شاخص اساسـی در سـنجش توسـعۀ پایـدار اسـت. در      

سازي برنامـۀ توسـعه سـازمان ملـل، از مؤلفـۀ      شاخص
ســالمت بــه عنــوان یکــی از وجــوه ارزشــیابی ماهیــت 

ریزي و همچنـین یکـی از   هاي اجرایی و برنامهسیاست
رونـد توسـعه و    ابزارهاي سنجش جایگـاه کشـورها در  

ــت   ــده اس ــث ش ــرفت بح ــاران ( پیش ــیخی و همک  ،ش
ریـودوزانیرو)، بـر   -1992( ). اجالس زمـین 130:1388

این مسئله تأکیـد نمـوده کـه توسـعه همانـا بـرآوردن       
اگـر   نیازهاي مردم، سالمت محیطی و رفاه آنان اسـت. 

اي بـراي  پایدار را به عنـوان یـک رویکـرد پایـه     توسعۀ
ریـــزي امـــروزه در برنامـــهریـــزي بپـــذیریم، برنامـــه

سکونتگاهها، محوریت یافتن سالمت و کیفیت محیطی 
ي متضمن حرکت واقعی بـه  اهاي توسعهدر بطن برنامه

کیفیـت   رو اسـت کـه  سمت توسعۀ پایدار است. از ایـن 
ــدگی ســاکنا  ــکونتگاههاي محیطــی و ســالمت زن ن س

ــزي سیاســت   ــدف مرک ــوان ه ــه عن ــتایی ب ــاي روس ه
 ايهشـده ومسـئل   مـري پذیرفتـه  ریزي روستایی ا برنامه

پایـدار روسـتایی اسـت.     حیاتی بـراي نیـل بـه توسـعۀ    
 مختلفی و عناصر بوده عديب امري چند زندگی کیفیت

 گیـرد  محـیط زنـدگی در بـر مـی     با متقابل کنش در را
)Sarbu and Sebarchievici, 2013:412،( نگرانـی  لذا 

 جامعـۀ  خصوصـیات  از زنـدگی مـدرن   کیفیـت  درباره

 باشـد  محـیط  کیفیت از تابعی تواندمی است که معاصر
)Pacione, 2003:19کیفیــت ).  ســنجش ســالمت 

 کیفیت مدیریت کردن و اداره در مرحله اولین محیطی

بـر   تمرکـز اسـت  و   و شـهري  روسـتایی  نواحی محیط
 براي پژوهش کلیدي عنوان به محیطی کیفیت سالمت

 باشـد. روسـتایی مـی   و شـهري  اجتمـاعی  جغرافیاي در
آنچـه مشــخص اســت تـاکنون مطالعــه جــامعی بــراي   
بررسی سالمت کیفیت محیطـی در منـاطق روسـتایی    

توانـد ناشـی از  عـدم وجـود     انجام نشده و این امر مـی 
باشد کـه بـر    یمجموعه مشخصی و مبنایی از نماگرهای

اساس آن بتوان سالمت کیفیت محیطـی را در منـاطق   
کـه  . از آنجـائی روستایی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد

استاندارد یـا مـورد قبـول از نماگرهـا در     یک مجموعۀ 
ارتباط با مفهـوم سـالمت کیفیـت محیطـی بـه علـت       
ماهیت و یکپارچه، نماگرهاي مناسب بـراي سـنجش و   
ارزیابی سالمت کیفیت محیطـی در منـاطق روسـتایی    
شناسایی و نسبت به تعیـین میـزان اهمیـت هـر یـک      

  اقدام گردد.   
  

  ها و مبانی نظريدیدگاهمفاهیم، 
انسـانی کــه   اهیم مــورد بحـث جامعــۀ یکـی از مفـ  

 Yeatts( قدمتی به هستی انسان دارد سـالمتی اسـت  

and et al., 2013:72  تـرین تعریـف از   ). شـاید دیرینـه
سالمت همانا بیمار نبودن باشد که در بسیاري از منابع 
به آن اشاره شده است. بر این اساس اگر کسـی بیمـار   

آمد. این مفهوم، مفهوم زیست سالم به حساب می نبود،
ــی    ــه میکروب ــه نظری ــه پای پزشــکی ســالمتی اســت ک

ظریـه ایـن بـود کـه     ها قرار گرفت. اشکال این ن بیماري
زیسـت محیطـی، اجتمـاعی،    کنندة نقش عوامل تعیین

رساند. مفهوم روان شناختی و فرهنگی را به حداقل می
که سالمتی را  دیگر سالمتی مفهوم اکولوژیک آن است

به عنوان تعـادل پویـا بـین انسـان و محـیط زیسـت و       
بیماري را به صورت اخـتالل تنظـیم رابطـه انسـان بـا      

گیـرد. (شـهدادي خواجـه     محیط زیسـت در نظـر مـی   
هــاي اخیــر تعــاریف و ). در ســال120:1393عســکري،
کـار بـرده شـده در زمینـه سـالمت تکامـل       همفاهیم ب

مفاهیم زیسـت پزشـکی،   توان به بیشتري یافت که می
مفهـوم بــوم شــناختی، مفهـوم اقتصــادي، اجتمــاعی و   
روانشــناختی و مفهــوم ترکیبــی اشــاره نمــود. مفهــوم  

 توانــد آثــارترکیبـی کــاملترین مفهــوم اســت کــه مــی 
محیطـی و دیگـر   اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و زیست

عوامل مـؤثر بـر سـالمت را شناسـایی کند(سـجادي و      
ــه اگــر توســعۀ . )1383،247صدرالســادات، پایــدار را ب

ریـزي بپـذیریم،   اي براي برنامـه عنوان یک رویکرد پایه
ت یـافتن     امروزه در برنامه ریـزي سـکونتگاهها، محوریـ

ي، متضمن حرکـت  اهاي توسعهسالمت در بطن برنامه
پایدار است. از ایـن روسـت کـه     واقعی به سمت توسعۀ
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ــالمتک" ــت و سـ ــاکنا  "یفیـ ــدگی سـ ــرایط زنـ ن شـ
ــزي    ــدف مرک ــوان ه ــه عن ــتایی ب ســکونتگاههاي روس

روستایی امري پذیرفته شده و  ریزيهاي برنامهسیاست
پایـدار روسـتایی    اي حیاتی براي نیل به توسـعۀ همسئل

است. سالمت کیفیت محیطی، شـرطی ضـروري بـراي    
هـا در صـورتی   هاي اجتماعی است و انسانایفاي نقش

ود را کـه هـم خـ    دتوانند قاطعیت کامل داشته باشنمی
ــۀ   ــم جامع ــد و ه ــاس کنن ــالم احس ــالم   س ــا را س آنه

ــانطوري). 42:1382بداند(محســنی، ــفهم ــه از تعری  ک
 ۀتوسـع توسعه پایدار روستایی پیداسـت یکـی از ابعـاد    

ــتایی  ــدار روس ــالمت پای ــیس ــت محیط ــاه  و کیفی رف
اجتماعی است که در آن ابعاد اجتماعی رفاه اجتمـاعی  

ــا درهــم مــیکیفیــت محیطــی ســالمت بــا  آمیــزد و ب
حکمرانــی خوب،کیفیــت زنــدگی را در گــذر زمــان در 

یـافتگی از طریـق مشـارکت    ها با توجه به توسعهمکان
دهــد. از ســوي دیگــر رار مــیماســت فراگیــر و نهــادي،

یکـی از اهـداف    محیطـی کیفیـت  سالمت دستیابی به 
راهبردي توسعه پایدار روستایی قلمداد مـی شـود کـه    

بـه بعـد    70خویش به ویژه از دهه بشر در طول حیات 
 ـ  به دنبال ارتقاء بخشی به زندگی نه تنهـا از ب ی عـد کم

نیز بیش از پیش مد نظـر قـرار   عد کیفی را بوده، بلکه ب
کیفیــت ســالمت تــوان گفــت کــه بنــابراین مــی؛ دارد

بـا  پایدار اسـت.   ۀتوسع ههم هدف و هم وسیل محیطی
اف سالمت ترین اهدتوان گفت که مهماین توصیف می

کیفیت محیطی در منـاطق روسـتایی عبـارت اسـت از     
داشتن محیط فیزیکی تمیـز و امـن بـا کیفیـت بـاال ،      
 داشتن اکوسیسـتم پایـدار روسـتایی،  امکـان اسـتفاده     

منسـجم   ، داشتن جامعۀپایدار از تمام منابع براي مردم
ایت دوجانبه از سـوي مـردم و دولـت،    و نیرومند با حم

ــه  ایجــاد مشــارکت ه ــوط ب ــانی در تصــمیمات مرب مگ
ــدگی ــی و  زن ــت محل ــم از بهداش ــزایش درك و فه ، اف

ها و معیارهاي سـالمت  شاخص مسائل زیست محیطی.
کیفیت محیطی به عنوان ابزارهایی براي تأکیـد کـردن   
بر موضوعات اساسی مهم در بخش سالمت عمومی که 

اند و یا از طرف نهادهـا و  در گذشته نادیده گرفته شده
انـد  هـاي مختلـف در اولویـت قـرار نگرفتـه     زمانیا سـا 

ی طـ یمح تیـ فیکسـالمت   يهـا شاخص .ضروري است
از  تیـ حما يبـرا ی طـ یمح هـاي تیـ ظرف یابیارز براي

 شــودیاســتفاده مــ ســتیز طیســالمت انســان و محــ
)United Nations, 2007:3(. ها همچنـین این شاخص 
 الوقوع بیقر یطیمحستیمشکالت زروز به بتوانند یم

کننده را  میگذاران و تنظاستیس ییو توانا هشدار داده
 شیمشـکالت افـزا   نیـ و حـل و فصـل ا   تیریمد يبرا

ــرا نیهــا همچنــ. آندهنــد  یابیــارز يممکــن اســت ب
کوتـاه   یطـ یمحسـت یبه اهداف ز یابیدر دست شرفتیپ

سـالمت   .قـرار گیرنـد  مدت و بلند مدت مورد استفاده 
فعـل و انفعـاالت    نتیجـه  و کیفیت یک محیط تیجمع

 ،ی متنـوع کیزیف هاي محیطزمینهافراد و  میان دهیچیپ
 ستیز طی(از جمله مح یاسیو س یاجتماع فاکتورهاي

و روابـط، نگـرش،    یاجتمـاع  يها تیساخته شده، حما
هاي ویژگی باشد.میها)  استیها و س ستمیخدمات، س

ســال گذشــته در  30جوامــع و روســتاهاي ســالم در 
سراسر جهان توجه بسیاري زیـادي را بـه خـود جلـب     

ایــن تمرکــز عمــدتاً بــر روي تنــوعی از نمــوده اســت. 
 اقتصادي و اجتماعی اسـت هاي زیست محیطی، ویژگی

 ندو حفظ یک سالمتی خوب مـؤثر هسـت   که در ایجاد
)Yeatts and et al., 2013:72(همچنـین تعـاریف و    ؛

مفهـوم بـه لحـاظ     دهـد ایـن  مفاهیم سالمت نشان می
تنگاتنـگ و دو   شـناختی رابطـۀ  زیست محیطـی و بـوم  

کیفیـت محیطـی،   اي بـا کیفیـت محیطـی دارد.    سویه
مجموعه خصوصیات محیط هم به طور عمـومی و هـم   

هـا  به طور عملی است که بر انسـان و سـایر ارگانیسـم   
گذارنـد. بـه عبـارت دیگـر کیفیـت محیطـی       تأثیر مـی 

هـاي  ر ارتبـاط بـا نیازمنـدي   سنجش وضعیت محیط د
یک یا چند جنبه و یا برابري نیاز یا خواسته هر انسـان  

 اي پیچیـده  مفهـوم  یـک  محیطـی  کیفیـت  انگارهاست. 
 -زیسـت  و جغرافیـایی -زیسـت  عنصـر  دو بـر   که است

 ,.Banzhaf and et al( شـود تاکیـد مـی   آن محیطـی 

) نشـان مـی دهـد    1ور که جدول (همانط). 2014:464
ت و      هاییشاخص همچـون سـرزندگی، خوانـایی، امنیـ

نظایر آن به عنوان عناصـر اساسـی شناسـایی کیفیـت     
  ).  12:1388(پاکزاد،  محیط مطرح گردید
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  هاي مؤثر بر کیفیت محیط از دیدگاه اندیشمندانها و شاخص: عوامل، مؤلفه1 جدول
  کیفیت محیط هاي مؤثر برها و شاخصمولفه  محقق

  سرزندگی، معنی، تناسب، نظارت و اختیار، کارایی، عدالت  کوین لینچ

انعطاف پذیري، تناسبات بصري، غناي حسی، رنگ تعلق، کارایی منابع، پاکیزگی،  نفوذپذیري، گوناگونی، خوانایی،  )1985ایان بنتلی(
  حمایت زیستی

  اجتماعی، مؤلفه بصري، مؤلفه عملکردي، مؤلفه زمانی معنایی، مؤلفۀي، مؤلفه ادراکی یا کالبد مؤلفۀ  )2003متیو کارمونا(
  همگانی ها، عرصۀپایداري زیست محیطی، دیدها، فرم ساختمان  )1997پانتر و کارمونا(

  ها، تخیل و شادي، قابل زندگی بودن، هویت و کنترل، اجتماع و زندگی همگانیدسترسی به فرصت  )1978جیکوبز (
  حفاظت تاریخی، سرزندگی و تنوع استفاده بستر و محیط فرهنگی، بستر و محیط طبیعی  )1978کولمن (

ساختار و خوانایی، فرم، آسایش و راحتی، دسترسی، بهداشت و ایمنی، حفاظت تاریخی، سرزندگی، حفاظت محیط   )1989ساوت ورث(
  طبیعی، تنوع، سازگاري، مراودات اجتماعی، برابري ، نگهداري، انطباق پذیري

  ها، محصوریت، درهم آمیختن فضاهاي درون و بیرونحفظ تسلسل حرکت  )1986راجرز ترانسیک(
  تنوع، تمرکز، مردم ساالري، امنیت، انعطاف پذیري، مشارکت  )1994هاتن و هاتنر(
  هماهنگی با بستر موجود، تنوع، مقیاس انسانی، نفوذپذیري، خوانایی، انعطاف پذیري سرزندگی ،  )1993برایان گودي (
  همسایگان سازگار، تعلق مکانی، حس تداوم،تنوع، تحرك، انتخاب محل سکونت، پیوندهاي اجتماعی  )1999مارگارت مید (
  پذیر بودن، اختالط اجتماعی و انعطاف پذیر بودن فضاهاهاي مناسب، نظم بصري محیط، کاربري مختلط، نفوذ فعالیت  )1961جین جیکوبز(

  
تـوان  مـی  محیطـی  کیفیـت  نوشتارهاي به توجه با
 مطلوبیـت  میزان افزایش محیطی کیفیت از هدف گفت

 عملکردهاي و تفریح و زندگی کار، براي کالبدي فضاي
 همچنــین اســت، فرهنگــی -و اجتمــاعی اقتصــادي
 مطلـوب  کالبـدي  هویـت  به تنها نه سکونتگاه مجموعه

هاي یـک سـکونتگاه   ویژگی و بودن مدنی از بلکه برسد
محـیط  اهمیـت  امـروزه شود.  برخوردار نیز قابل زیست

 ايپایـه  عنـوان یکـی از دو سـکونتگاه   به روستایی هاي
 ایـن  کـه  طورياست. به افزایش درحال روزروزبه مردم،
 توسـعۀ  بـراي  مهمـی  ابـزار  نخسـت  گـام  در هـا محیط

 یـا  کـار  خـانواده،  سـالمت،  ماننـد  زنـدگی  هايشاخص
 جمعیـت  کـه، ایـن  دوم آورنـد. مـی  فراهم را فراغت و ...

 یـا  و کنندمی زندگی سکونتگاههاي روستایی در زیادي
 بایسـت مـی  که کرد خواهند نزدیک زندگی ايآینده در

 شود ویژه نگرش و توجه سکونتی آنها محیط به کیفیت
 .)1392:26 براتـی و همکـاران،   ؛10: 1391 (رفیعیـان، 

ــونی رابطــۀ در دهــه ــاي کن ــان ســطح   ه ــاتگی می تنگ
هاي دستیابی بـه مسـائل کیفیـت    یافتگی و رویه توسعه

ویـژه  محیطی مورد بررسـی پژوهشـگران جغرافیـا بـه     
پایدار قرار گرفته  ستداران مطالعه در پارادایم توسعۀدو

هـاي   امید به زندگی در بین بخـش است. افزون بر این 
 هايرویهدر  گوناگونیاز  برآمده عمدتاً ،جهان گوناگون
اسـت. بـه هـر روي افـزایش      کیفیت محیطـی سالمت 

پایـدار   مت کیفیت محیطـی نشـانه بـزرگ توسـعۀ    سال
بسیار نزدیکی  باشد؛ همچنین کیفیت زندگی رابطۀ می

 Streimikiene and( کیفیـت محیطـی دارد  با سالمت 

veinhardt:2015:759(.  بایستی گفت کیفیت محیطی
عد از ابعاد آسایش بشـري اسـت  یک ب )Kahn, 2002( .

در ایــن راســتا ســالمت کیفیــت محــیط روســتایی در  
هــاي اجتمــاعی، کالبــدي، برگیرنــده ســالمت ویژگــی

   محیطــی منــاطق روســتایی اســتاقتصــادي و زیســت
)Sen, 2005:1.( محیطی همیشه  کیفیتباره در داوري

لـذا بایسـتی    اسـت، جغرافیـایی   ناحیـه محدود به یک 
هـاي کالبـدي   ها، بوي ناخوشایند، آسیبکاريبزه گفت

ــین هــا، مجــاورتماننــد مخروبــه هــاي نامناســب در ب
هـاي بـرق   ها مانند مکان دفـن زبالـه و نیروگاه  کاربري

روسـتایی  کیفیت محـیط   دهندة برخی از عوامل کاهش
بـر ایـن   ). Van kamp, 2003:11( شـوند محسوب مـی 

هاي کیفیت محیطی نشان  اساس نگاهی گذرا به مؤلفه
 رفتهیپذ همگانی یچارچوب مفهوم دهد که تاکنونمی

 یابیـ سـنجش و ارز هماهنگی بـراي   و یک سامانۀ شده
در ی طــیمح تیـ فیک يهـا و رونــدها  از جنبــه یدرسـت 

تـرین  ) مهم1پدید نیامده است. شکل(مناطق روستایی 
در منــاطق  را هــاي ســالمت کیفیــت محیطــی مؤلفــه

  دهد. نشان می روستایی
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  هاي مؤثر بر کیفیت محیط روستایی، رفیعیان و :مؤلفه 1 شکل
  1389 همکاران با تغییرات،

  
روش انجـام  : مـورد مطالعـه   و منطقۀ روش تحقیق

ه بـه ماهیـت کـار بـر       مطالعات در این پژوهش با توجـ
سـنجی از  (نظر یشیتحلیلی و پیما-هاي توصیفیروش

ران در دانشگاههاي مختلف کشـور)  خبرگان و پژوهشگ
که در گام نخست و پس از تدوین مبانی نظـري،   است

اي از نماگرهـاي مـرتبط بـا سـالمت کیفیـت      مجموعه
ــاعی   ــاد اجتم ــتایی در ابع ــاطق روس ــی در من -محیط

-اکولوژیــک، کالبــدي-فرهنگــی، اقتصــادي، محیطــی
و فضایی که از کاربرد بیشـتري برخوردارنـد، مشـخص    

اي، جهت پایش و نامهسپس با استفاده از روش پرسش
انتخاب نماگرهاي مرتبط با موضـوع مـورد مطالعـه در    

روش انتخاب اختیار خبرگان و پژوهشگران قرار گرفت. 
گیـري هدفمنـد   خبرگان و پژوهشگران بر اساس نمونه

. بر این اساس کارشناسانی که در زمینـه سـالمت   است
د بــه عنـوان نمونــه  شـتن کیفیـت محیطـی تخصــص دا  

شـونده در ایـن   تعداد کل جامعۀ پرسش .انتخاب شدند

ــژوهش  ــر    33پ ــه مشــتمل ب ــوده ک ــر ب ــر از  11نف نف
نفـر ازمـدیران (دهیـاران و     11ریـزان روسـتایی،    برنامه

 نفر ازکارشناسان حوزة 11وستا ) و شوراهاي اسالمی ر
ســالمت محــیط کــه در دانشــگاههاي تهــران، تربیــت 

مشـهد، شـهید بهشـتی، سیسـتان و     فردوسی  مدرس،
هـا و وزارت خانـه هـاي    بلوچستان و همچنین سازمان

، وزارت انند وزارت بهداشت و آموزش پزشـگی مرتبط م
کشــور، بنیــاد مســکن، و... بــوده اســت. مراحــل روش  

در ایـن تحقیـق   ) ذکر شده اسـت.  2تحقیق در شکل (
نماگر بـراي امتیـاز     153زنی اولیه تعداد پس از غربال

در گـام بعـدي   نامه گنجانده شده بود. هی در پرسشد
و  Excelافـزار  اطالعات گردآوري شده در محـیط نـرم  

Spss  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت یک
بسته نماگر انسجام یافته مـرتبط بـا سـنجش سـالمت     

-کیفیت محیطی در سکونتگاههاي روسـتایی بـا ارزش  
  هاي معین استخراج گردید. 

هاي مؤلفه
سالمت کیفیت 

 محیطی

 هویت اجتماعی نتعریف کرد
 تشکیالت اجتماعی بزرگتر.١
 .احساس سربلندي و غرور2

 حمایت از اقتصاد محلی .جاودانگی ارزشها3
.کارآفرینی در مقیاس 1

 کوچک
.دسترسی به کاالهاي با 2

 کیفیت بهتر
 .مشاعل خوشایندتر3

برخوردهاي معنی دار 
 اجتماعی

پذیري و نبادل و معاشرت.١
حفظ اطالعات، دانش و 

 هاارززش
-.کاهش موانع قومی و قبیله2

 اي

 هاي خوبدسترسی
 بهتر از زمان استفادة.١

 .. ایمنی2
 جذب اقشارمختلف

تعدد حزبی فرهنگی و .١
 قومی

 ساس راحتیافزایش اح
 منظر مهیج و خوب.١

 . احساس تعلق و ایمنی بیشتر2
 . کیفیت محیط بهتر3
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  مراحل فرایند تحقیق در استخراج نماگرهاي سنجش و ارزیابی سالمت کیفیت محیطی در مناطق روستایی :2شکل 
  

                  
  1396هاي پژوهش،هاي مبنایی سالمت کیفیت محیطی، منبع یافته: ابعاد و مؤلفه3شکل 

مولفه هاي سالمت  
کیفیت محیط

کیفیت و کارایی مکانی
کیفیت کالبدي

ثبات و رفاه اقتصادي
بهداشت محیط

مشارکت
آسیب پذیري

ابعاد سالمت کیفیت 
محیط

اکولوژیکی
فرهنگی -اجتماعی

اقتصادي
کالبدي

 

 
 طراحی موضوع

 شناسایی اصول سالمت کیفیت محیطی تدوین مبانی نظري شناسایی ابعاد سالمت کیفیت محیطی

 تعیین معیارهاي انتخاب نماگرها

 استخراج و سازماندهی
 اولیه نماگرها

 نماگرهاي اقتصادي نماگرهاي اجتماعی

 کالبدي-نماگرهاي فضایی  زیست محیطینماگرهاي 

 نظرسنجی خبرگان

 هاتعیین دامنه اختالف ارش محاسبه ارزش نهایی نماگرها

 انتخاب بسته نهایی
 نماگرها

 اجتماعی اقتصادي

 کالبدي-فضایی زیست محیطی
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اصلی این است که نماگرهـا بـراي    در واقع پرسش
پوشش دادن اهداف و اصول سالمت کیفیت محیطی و 

ر اساس باید ب هاي جامعههمچنین همسویی با واقعیت
تـرین  ) مهـم 2در شکل ( چه معیارهایی انتخاب شوند؟

کـه مـورد    هاي مبنایی سالمت کیفیت محیطـی مؤلفه
  .قابل مشاهده استشناسایی قرار گرفت 

هـاي سـالمت   چهار مؤلفه اساسی از مؤلفهبدین ترتیب 
د هـاي مبنـایی آن در فراینـ   شاخص کیفیت محیطی و

  اند:تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته
  فرهنگی-اجتماعی الف) مؤلفۀ

 فرهنگی سـالمت کیفیـت محیطـی    -پایداري اجتماعی
هـا،  ها و ارزشبینیدر مناطق روستایی به بررسی جهان

هـاي زنـدگی و   همچنـین سـبک  ها و هنجارها و سنت
پردازد. بنـابراین شـأن و منزلـت    رفتارهاي ساکنان می

ــظ مــــی  ــوم مــــردم را حفــ ــد زنــــدگی عمــ  کنــ
)Jessica,2005:15فرهنگی  -اجتماعیپایداري  ). مؤلفۀ

کانونی سالمت کیفیـت محیطـی    شرط کلیدي و نقطۀ
وستایی است که در کنار آن سایر مؤلفه ها در مناطق ر

فضـایی و   -محیطـی، کالبـدي  سـت یعنی مالحظات زی

ی قرار گیرنـد کـه زمینـه    اقتصادي بایستی مورد ارزیاب
آنها فراهم و در عین حال تعادل آنهـا نیـز    براي توسعۀ

یب نماگرهاي انتخاب شده در این حفظ شود. بدین ترت
  لفه باید از خصوصیات زیر برخوردار باشند.  مؤ
   ت تغییـرات اجتمـاعینماگرها باید کیفیت و کمی-

فرهنگی اقشار و گروههاي مختلف را مورد ارزیابی قرار 
 دهد.
  کیفیـت زنـدگی    نماگرها بایستی به بهترین شـیوة

 جوامع روستایی را مورد ارزیابی قرار دهد. 
  نماگرها باید توانایی نمایش سمت و سوي تحوالت

 د.نباشـ را داشـته  اجتماعی ازجمله وضـعیت بهداشـتی   
امنیـت اجتمـاعی    (جمعیت)،ترتیب منابع انسانی بدین

،کیفیت زندگی، مشارکت و ظرفیت نهادي و بهداشـت  
 –هـاي مؤلفـۀ اجتمـاعی   ترین شـاخص (سالمتی ) مهم

شـوند ؛ بنـابراین مطـابق جـدول     فرهنگی محسوب می
ها ،معیارهـا و نماگرهـاي معـرف سـالمت     ذیل شاخص

فرهنگـی ارائـه    -اجتمـاعی  کیفیت محیطی در مولفـه  
 گردد.می

  
  محیطی کیفیت سالمت حوزة در فرهنگی -اجتماعی  نماگرهاي و شاخص ها فهرست: 2 جدول

  معیارهاي معرف سالمت کیفیت محیطی  هاشاخص  ردیف  لفهمؤ

  فرهنگی- اجتماعی

  منابع انسانی  1

  جمعیت سکونتگاه
  رشد جمعیت

  تعداد خانوارهاي سکونتگاه
  نسبت جنسی جمعیت سکونتگاه

  جمعیت فعال در بخش هاي مختلف
  سواد زنان و مرادن

  پدیده طالق
  مهاجر فرستی
  مهاجرپذیري

  امنیت اجتماعی  2

  جرایم در سکونتگاهها
  امنیت عمومی

  ايهاي بیمهبرخورداري از حمایت
  دولتی تحت پوشش بودن نهادهاي

  روزامنیت تردد زنان و کودکان در طول شبانه احساس
  اي در سکونتگاههاي قومی و قبیلهنزاع

  ها مانند احشام و.. در سکونتگاهسرقت اموال و دارایی
  کیفیت عملکرد  پاسگاه انتظامی در ایجاد امنیت

  اشتغال در بخش هاي مختلف  کیفیت زندگی  3



 87-104: صفحات/  99 بهار / پنجم و  سی مسلسل شماره/  دهم سال/  فضا جغرافیایی آمایش مجله                                                         94

 

  رضایت شغلی
  درآمد رضایت از

  خدمات عمومی کیفیت  دسترسی به  رضایت  از 
  رضایت از مسکن

3  

مشارکت و ظرفیت 
  نهادي

  محلی انتخابات آخرین شرکت  در
  شرکت افراد در جلسات و گروههاي محلی

  هاي محلیتعداد گروهها و تشکل
  خودیاري مردم حین انجام پروژه هاي عمرانی

  

  ساکنین در مراسمات عزا و شاديمشارکت 
  نکناپذیري اجتماعی سامسئولیت

  نبرون گرایی و تعامل اجتماعی ساکنا
  مشارکت ساکنین در امور روستا

4    

  تشکل هاي خاص زنان روستایی
  عملکرد شوراي  روستایی

  عملکرد دهیار
 ICTبرخورداري سکونتگاه از طرح 

  اعتبارات عمرانی و نوسازيتخصیص 
  صندوق خرد زنان

  روابط همسایگی و صمیمانه

  بهداشتی(سالمت)  5

  امید به زندگی در بدو تولد
  مرگ و میر نوزادان کمتر از یک ماه

  مرگ و میر زنان هنگام زایمان
  سن اولین بارداري

  کالري مصرفی روزانه
  آب آشامیدنی سالمخانوارهاي برخوردار از 

  هاي بهداشتی درمانیکاربري
  ساعات کار در روز سرپرست خانوار

  بیماریهاي جدي و خطرناك
  افراد معتاد به سیگار در سکونتگاه

  افراد معتاد به مواد مخدر در سکونتگاه
  افراد فاقد سالمت روحی و روانی در سکونتگاه

  فیزیکی و جسمانیافراد فاقد سالمت 
 

هـاي  و چـالش  از جمله مشـکالت : ب) مولفه اقتصادي
به ویژه در نواحی روستایی که  پایدار پیش روي توسعۀ

هـاي معیشـتی و   توان به آن اشاره کرد ضعف بنیانمی
ــاختار     ــوع در س ــاد تن ــدم ایج ــتاها، ع ــادي روس اقتص

هاي نـوین اقتصـادي در   اقتصادي و شکل گیري بخش

هـاي شـغلی در بخـش    نواحی روستایی، کمبود فرصت
اد فرصتهاي شغلی جدید کشاورزي و محدودیت در ایج

. بدین ترتیب نماگرهـاي انتخـابی در ایـن مولفـه     است
  ی از خصوصیات زیر برخوردار باشند:بایست
      توانــایی ارزیــابی نیروهــاي اقتصــاد بــازار را در
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 باشند. هاي روستایی داشته حوزه
      توانایی سـنجش وضـعیت معیشـتی روسـتاییان را

بـدین ترتیـب عـدالت اقتصـادي ، ثبـات       داشته باشـد. 
هـاي  تـرین شـاخص  اقتصادي و رفاه اقتصـادي از مهـم  

مولفه اقتصادي هستند؛ بنـابراین مطـابق جـدول ذیـل     
هاي معرف سالمت کیفیـت  ها ،معیارها و نماگرشاخص

 .گردد اقتصادي ارائه می محیطی در مؤلفۀ

  

  محیطی  کیفیت سالمت حوزة در اقتصادي نماگرهاي و هاشاخص : فهرست 3 جدول
  معیارهاي معرف سالمت کیفیت محیطی  شاخص ها  ردیف  لفهمؤ

  اقتصادي

  عدالت اقتصادي  1

  فقر خط زیر در واقع جمعیت
  نابرابري در آمدي زنان و مردان

  سرپرست خانواربیکاري 
  ساالنه زنان و مردان خانوار درامد

  اشتغال زنان

  ثبات اقتصادي  2

  تنوع شغلی
  کشاورزي بخش در شاغل جمعیت

  هاآسیب پذیري فعالیت
  کشاورزي غیر به کشاورزي هاي فعالیت از حاصل درآمد

  تنوع اراضی کشاورزي
  تنوع تولیدات  در سطح روستا

  استمرار درآمد خانوار

3  

  
  
  

  رفاه اقتصادي

  اشتغال رشد
  انداز واقعیپس

  هاي درآمدزاییبرخورداري از پروژه
  خانواردرآمد ساالنۀ

  سطح واحد در تولید راندمان
  تنوع تولیدات اقتصادي

  هاي خارجی و داخلیجذب سرمایه
  هزینه هاي تفریحی و مسافرتی

  خدماتی و صنعتی  -کشاورزي  فعالیت از حاصل درآمد
  

ــۀ ــوژیکی ج) مؤلف ــدامات و   : اکول ــد اق ــروزه تأیی ام
ت      هاي توسعۀ فعالیت مشروط بـه لحـاظ نمـودن اهمیـ

هاي مکان و حفظ محیط زیست و پیشگیري از آلودگی
هـاي  زمـین محیطی و تخریب و تغییر کاربري باغات و 

کشــاورزي اســت. محــیط زیســت بــه عنــوان یکــی از  
ترین معیارهاي تعیین میزان توسعه یافتگی جوامع  مهم

نماگرهـاي ایـن مؤلفـه    شود. بدین ترتیب محسوب می
  هاي زیر باشند.کنندة تواناییبایستی منعکس

      سنجش و ارزیـابی فشـارهاي اقتصـادي را بـر روي
 منابع طبیعی داشته باشند.

    . سنجش خطرات زیست محیطی را داشـته باشـند
بدین ترتیب بهداشت محیط ، منابع سرزمین و آسـیب  

ـ  وژیکی پذیري محیط به عنوان شاخص هاي مولفه اکول
گردنــد؛ بنــابراین مطــابق جــدول ذیــل محســوب مــی

ها ،معیارها و نماگرهاي معرف سالمت کیفیـت  شاخص
گـــردد.ولفـــه اکولـــوژیکی ارائـــه مـــیحیطـــی درمم
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  محیطی کیفیت سالمت حوزة در اکولوژیکی نماگرهاي و شاخص ها فهرست: 4 جدول
  معیارهاي معرف سالمت کیفیت محیطی شاخص ها  ردیف مؤلفه

  اکولوژیک-محیطی

  بهداشت محیط  1

  آوري زباله هاي خانگیي برخوردار از سیستم بهداشتی جمعسکونتگاهها
  آوري فضوالت حیوانیي برخوردار از سیستم بهداشتی جمعسکونتگاهها

  سکونتگاههاي برخوردار   از سیستم دفع فاضالب
  هاي فسیلی براي پخت و پز و گرمایشاستفاده از سوخت

  آلودگی هوا
  آلودگی آب

  جمع آوري یا دفع آبهاي سطحی از سطح روستا
  آلودگی خاك

  منابع سرزمین  2

  هاي گیاهیکاهش گونه
  تغییر کاربري اراضی
  شوره زار شدن اراضی
  کیفیت آب آشامیدنی
  کیفیت آب کشاورزي

آسیب پذیري   3
  محیط

  ي خطرناكهاحریم سیالب آسیب پذیر و واقع درواحدهاي مسکونی 
  خطرناكهاي واحدهاي مسکونی آسیب پذیر و واقع در حریم گسل

  خشکسالی و پدیده گرد و غبار
  خشک شدن چشمه و رودهاي فصلی

 طبیعی زیباییهاي تخریب
 گیاهی گونه هاي کاهش
 جانوري هايگونه کاهش

  در اراضی شیبدار و خطرناك ساخته شده  مساکن
  

ــۀ ــدي د) مؤلف ــایی-کالب ــد: فض ــتا کالب  ضــمن روس
 نیازهـاي  بـا  مطابقـت  امکان باید پایداري و پذیري دوام

 در مداخلـه  هرگونـه  باشند. لـذا  را داشته زمان زیستی
 طبیعی و کالبدي زمینۀ به توجه با باید روستایی بافت

گیرد.  آن صورت بومی معماري الگوي تداوم در و روستا
ــایی، تعلـــق مکـــانی،بـــدین  کیفیـــت ترتیـــب خوانـ

ــایی ــناختی زیب ــرزندگی،  ش ــذیري، س ــت، نفوذپ  کیفی

بصـري و هویـت    تناسـبات ، )مسـکن (سـکونت  فیزیکی
هـاي مولفـه   تـرین شـاخص  از مهم کالبدي و دسترسی

بنـابراین مطـابق   شـوند؛  فضایی محسوب مـی  -کالبدي
هـا ،معیارهـا و نماگرهـاي معـرف     جدول ذیل شـاخص 

فضـایی   –سالمت کیفیت محیطی در مولفـه کالبـدي   
  گردد.ارائه می

  
 محیطی  کیفیت سالمت  حوزة در فضایی -کالبدي نماگرهاي و هاشاخص : فهرست5جدول 

  معیارهاي معرف سالمت کیفیت محیطی هاشاخص  ردیف  لفهمؤ

کالبدي 
  نفوذپذیري 1  فضایی

  هاي ورودي روستاتعداد راه
  ها(عریض بودن خیابان ها)عرض خیابان
  ها و معابر(عریض بودن معابر)عرض کوچه

  هاي بن بستعدم تعدد مسیرها و کوچه
  عدم تعدد مسیرهایی که امکان عبور دسترسی سواره ندارند

  هاي پرپیچ و خمعدم تعدد راه
ناپذیر ري به سطوح مختلف روستا را امکانعدم وجود اراضی نظامی در روستا که نفوذ پذی
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  کندمی

  خوانایی  2

 که افراد ناآشنا بتوانند را ه خود را پیدا کنند.)طوريهوجود مسیرهاي قابل تشخیص( ب
  گذاري معابر روستانام

  ها و تابلوهاي راهنمایی براي مسیرهاي عمومیوجود عالمت
  کشف و برجسته نمودن عناصر نمادین در روستابراي خوانایی بهتر

  ها و تقاطع ها از فاصله مناسبروئیت بودن خروجیوضوح و قابل 

  سرزندگی 3

  روستا سطح در متفاوت سنین و قشرها از افراد حضور
-دست ها،مغازه مثل(روستا سطح در آن مالزمان و فعال شبانه و روزانه کاربردهاي وجود

  ...)و فروشان
ها ، روستائیان در فعالیتمیزان تعامالت اجتماعی در سطح روستا مانند مشارکت 

  هاانتخابات ملی، جشن
  کردن صحبت و نشستن تجمع، براي پارك و میدان مثل عمومی فضاهاي وجود
  فراغت اوقات براي سرگرمی فضاهاي وجود

  ها و آئین هاي بومی روستاییبرگزاري جشن
  محلی در روستا –هاي بومی اجراي بازي

  بصري تناسبات  4
  هویت کالبديو 

  روستا در موجود هايکاربري سازگاري
  ن  به روستااحساس تعلق مکانی ساکنا

  جدید و قدیم هايکاربري بین تناسب
  بیهودگی از پرهیز و معماري در سادگی

  )بومی مصالح کاربرد( روستا طبیعت با کالبدي محیط تناسب و هماهنگی
  با هویت روستاسازگاري طرح هادي روستایی 

  روستا فرهنگی-اجتماعی هايویژگی با کالبدي محیط تناسب و هماهنگی
  سازگاري مسکن با هویت و ساختار خانوادگی

  مکانی تعلق 5

  روستا در زندگی به تمایل
  حس دلتنگی در صورت دوري از روستا

  روستا در همسایگان و بستگان با خوب رابطۀ
  روستا در اشتغال به تمایل

  گذاري در روستاتمایل به سرمایه
  روستا در فراغت اوقات گذران به تمایل

  منطقه سطح در زندگی براي مکان ترین مناسب عنوان اعتقاد به روستا به

 زیبایی کیفیت  6
  شناختی

  )چشمه رودخانه، کوه،جنگل،دره،درخت،(اندازهاي طبیعیمندي سکونتگاه ازچشمبهره
  سبز فضاي هايکاربري

  )معابر سطح در چمن و گلدان درختچه، درخت، حضور(سبزینگی در سکونتگاه 
 در دامی فضوالت برق،پراکندگی هايکابل ناصحیح کشیسیم(فقدان عناصر چشم آزار

  معابر) سطح
  )هامساکن و محلهها در رنگ و بنا تزئینات کارگیريهمیزان ب(هاساختمان نماي زیبایی

  معابر مناسب هاينورپردازي
  هامعابر و کوچه کیفیت طراحی  شبکۀ

 فیزیکی کیفیت  7
  )مسکن(سکونت

  کیفیت مسکن به لحاظ استحکام
  واحد مسکونی بناي زیر

  فیزیکی (طرح هادي) اجراي طرح توسعۀ
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  خصوصی مسکن  مالکیت
  روشنایی و نورکیفیت مسکن به لحاظ 

  کیفیت مسکن به لحاظ برخورداري از تسهیالت(حمام، آشپزخانه و..)
کیفیت مسکن به لحاظ وضعیت بهداشتی وجود جانوران موذي در محل زندگی(موش، 

  کک و..)
  کیفیت مسکن به لحاظ حفظ محرمیت

  اظ تناسب با تعداد افراد خانوادهلح کیفیت مسکن به
  مسکن به لحاظ کارایی انرژيکیفیت 

  دسترسی  8  

  عمومی حمل ونقل وسایل به دسترسی
  بازار هاي محلی و شهري به دسترسی
  )دبیرستان راهنمایی، دبستان،(آموزشی فضاهاي به دسترسی
  پمپ بنزین به دسترسی
  تلویزیونی هايتمام شبکۀ به دسترسی

  اینترنت دسترسی به 
  برق و ...) –گاز -زیربنایی(آب خدمات انواع به جمعیت دسترسی
  پست و ...) –همراه  –ارتباطی(تلفن  خدمات انواع به جمعیت دسترسی
  تولید پشتیبان خدمات انواع به جمعیت دسترسی
  در روستا موجود طبیعی جاذبه هاي به آسان دسترسی

  
-دسـت هنهایت به منظور تأیید نتایج ب همچنین در

-بندي مؤلفـه ز امتیازدهی کارشناسان در اولویتآمده ا
هاي سالمت کیفیت محیطی از  تکنیک روش ارزیـابی  

 Stanujkic( ) استفاده گردیـد ARAS( نسبت تجمعی

and  Jovanovic, 2012:547(دهی بـه  . به منظور وزن
شـانون اسـتفاده شــده    هـا از روش وزن دهـی  شـاخص 

همچنین در این مرحله بعد از تشـکیل مـاتریس    است؛
ترین عیین مقدار بهینۀ هر معیار اساسیگیري، تتصمیم

) 2( ) و1که با توجه به نوع شاخص از تـابع (  کار است
  گرددتعیین می

 وع مثبت(سود) باشـد و مقـدار بیشـینۀ   اگر شاخص از ن
 برتري داشت آنگاه:

∗푋  ) 1( تابع = 푀퐴푋푥  

 نـوع منفی(زیـان) بـود و مقـدار کمینـۀ     اگر شاخص از 
 برتري داشت آنگاه:

∗푋  )2( تابع = 푀퐼푁푥  

شـده بـر   مقیـاس در مرحله دوم  تشکیل مـاتریس بـی  
مـورد توجـه    )3حسب نوع سود و هزینه مطابق تـابع ( 

  است.  

  )3تابع(

푟

=

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

푥
∑ 푥

  ;     푗 ∈  훺

1/푥
∑ 1/푥

  ;    푗 ∈  훺         

 

گیـر بایـد نسـبت بـه محاسـبه      در مرحلۀ سوم تصمیم
) اقـدام  4ماتریس وزنی استاندارد شده از طریق تـابع ( 

  نماید.

  )4تابع(
푣 = 푤 . 푟     ;    푖

= 1,2, … . , 푚, 푤 = 1 

ر تابع بهینگی هر گزینـه  چهارم، تعیین مقدا در مرحلۀ
شود.تعیین مقادیر تـابع بهینگـی هـر گزینـه،     انجام می

تواند بـه صـورت مجمـوع مقـادیر مـاتریس نرمـال       می
  ) محاسبه گردد.5دار و از طریق تابع ( وزن

푠  )5تابع( = 푣  ;        푖 = 0,1, … , 푚 

  
 Siدر این رابطه 

ه ، بیانگر مقدار تابع بهینگی هر گزینـ  
دهندة بهترین گزینـه  نشان است و بزرگترین مقدار آن،
 بـدترین گزینـه اسـت    دهندةو کمترین مقدار آن نشان

)Ramezani et al., 2014:1272(.  
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ها بر اساس بیشترین مقدار بنديپنجم، رتبهدر مرحلۀ 
بـراي محاسـبه و    گـی مـورد توجـه اسـت.    ه تابع بهینـ 

  گردد. ) استفاده می7ها از تابع (بندي گزینه رتبه
푘  )7تابع( =

푠
푠  ,   푖 = 0, … , 푚 

  Si مقدار محاسبه شده براي
اسـت و   [0,1]در بـازه   

بهتـرین گزینـه    دهنـدة بزرگترین مقدار آن، نشـان 
  است.  

  
  بحث اصلی

نمـاگر   153شده  تعـداد  هاي تعیینبر مبناي چارچوب
سنجی نخبگان قرار گرفت و از در معرض ارزیابی و نظر

شـده  نماگرهاي معرفید تا به هر یک از آنها خواسته ش

امتیازي از یک (به معناي کمترین ارزش و اعتبار براي 
(بـاالترین ارزش   9ارزیابی سالمت کیفیت محیطی) تا 

دهند کـه نتـایج آن در هـر یـک از      و اعتبار) اختصاص
  ها به شرح زیر است:هلفمؤ

سـالمت کیفیـت   فضـایی:   –کالبـدي  الف) مؤلفـۀ 
لفـه  نگی بـا مؤ محیطی مناطق روسـتایی پیونـد تنگـات   

ایـن پـژوهش متوسـط    فضایی دارد. براسـاس  -کالبدي
 اسـت  42/8فضایی برابـر بـا    -ي کالبديارزش نماگرها

شــاخص نفوذپــذیري، خوانــایی، ســرزندگی،  8کــه در 
تی، تناسبات بصري، تعلـق مکـانی ،کیفیـت زیباشـناخ    

ازه گیـري  انـد  هـا  کیفیت کالبدي سکونت و دسترسی
  اند. تهشده و مورد سنجش قرار گرف

  
  ها از دیدگاه کارشناسانفضایی و شاخص –کالبدي  میانگین ارزش مؤلفۀ: 6جدول 

 شاخص ها مولفه

میانگین ارزش 
نماگرها از دیدگاه 

برنامه ریزان 
 روستایی

میانگین ارزش 
نماگرها از دیدگاه 
کارشناسان حوزه 
 سالمت محیطی

میانگین ارزش 
نماگرها از دیدگاه 
 مدیران روستایی

میانگین مجموع از 
دیدگاه (برنامه 

کارشناسان -ریزان
 و مدیران)

میانگین کل 
 -مولفه کالبدي

 فضایی

 -کالبدي 
 فضایی

 8,07 7,92 8,37 7,94 نفوذپذیري

  
  
  
  
  

8,42 

 8,53 8,23 8,60 8,76 خوانایی
 8,42 8,09 8,44 8,74 سرزندگی
هویت  تناسبات بصري و
 کالبدي

8,81 8,75 8,28 8,61 

 8,29 8,23 8,42 8,24 تعلق مکانی
 8,44 8,22 8,42 8,68 کیفیت زیبایی شناختی
کیفیت فیزیکی سکونت 

 (مسکن)
8,45 8,24 8,04 8,24 

  8,64  8,52  8,77  8,65  دسترسی
  8,42 8,19 8,50 8,53 میانگین  مجموع شاخص ها

  1396 پژوهش،هاي منبع:یافته
 

در رویکردهــاي : فرهنگــی -اجتمــاعی ب) مؤلفــۀ
ادراکی و در نتیجـه آن،   -اي محیط ذهنیجدید توسعه

ترین عوامل مؤثر بـر سـالمت   رفتار جوامع یکی از مهم
 رود،کیفیت محیطی فضاهاي جغرافیایی به شـمار مـی  

ارزش بـاالیی   فرهنگی-اجتماعیهاي لذا تحلیل ویژگی
. ر سالمت کیفیت محیطـی دارد در درك عوامل مؤثر ب

فرهنگی برابر -ماعینماگرهاي مولفه اجت متوسط ارزش
  .  امتیاز است 74/5
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  ها از دیدگاه کارشناسانفرهنگی و شاخص  -میانگین ارزش مؤلفۀ اجتماعی :7جدول

 هاصشاخ لفهمؤ

میانگین ارزش 
نماگرها از دیدگاه 

برنامه ریزان 
 روستایی

میانگین ارزش 
نماگرها از دیدگاه 
 کارشناسان حوزة
 سالمت محیطی

میانگین ارزش 
نماگرها از دیدگاه 
 مدیران روستایی

میانگین مجموع از 
 ریزان دیدگاه (برنامه

 کارشناسان و مدیران)

میانگین کل 
مولفه اجتماعی 

 فرهنگی -

  
 -اجتماعی 
 فرهنگی

  5,16 4,44 5,17 5,89 منابع انسانی
    
  5,74  

 

 7,04 6,65 6,78 7,69 امنیت اجتماعی
 6,10 5,20 5,98 7,14 کیفیت زندگی

مشارکت و ظرفیت 
  نهادي

5,77 4,55 4,39 4,90 

 6,16 6,05 5,88 6,55  بهداشتی(سالمت)
  5,74 5,34 6,67 6,60 میانگین  مجموع شاخص ها

  1396هاي پژوهش،منبع:یافته
 

ــه اقتصــادي ــن پــژوهش : ج) مولف نمــاگر  21در ای
اقتصادي براي ارزیابی کارشناسان انتخاب گردید. نتایج 

ي مولفـه  دهـد کـه متوسـط ارزش نماگرهـا    نشان مـی 
  .  است 32/5اقتصادي برابر با 

  
 ها از دیدگاه کارشناسانمیانگین ارزش مؤلفۀ اقتصادي و شاخص :8 جدول

 هاشاخص لفهمؤ

میانگین ارزش 
نماگرها از دیدگاه 

برنامه ریزان 
 روستایی

میانگین ارزش 
نماگرها از دیدگاه 
کارشناسان حوزه 
 سالمت محیطی

میانگین ارزش 
نماگرها از دیدگاه 
 مدیران روستایی

میانگین مجموع از 
 –ریزان دیدگاه (برنامه

 کارشناسان و مدیران)

میانگین کل 
 مولفه اقتصادي

  
 اقتصادي

 4,83 4,23 4,16 6,12 عدالت اقتصادي
 

 5,28 4,85 4,81 6,19 ثبات اقتصادي 5,42
 5,85 5,38 5,27 6,90 رفاه اقتصادي

  5,42 4,82 4,72 6,40 هامیانگین  مجموع شاخص
  1396هاي پژوهش،منبع:یافته

  
مفـاهیم مـرتبط بـا سـالمت     : اکولوژیکی   د) مؤلفۀ

محیطی در سطح مناطق روسـتایی متناسـب بـا    زیست
تعاریف موجـود بـر محوریـت حفـظ و ارتقـاء کیفیـت       

ها و هماهنگ با طبیعـت  محیط زیست و زندگی انسان
تعریف شده اسـت. در نظـام اکولـوژیکی موضـوعاتی از     

ــابع   ــوع زیســتی، من قبیــل همــاهنگی اکوسیســتم، تن
ه قـرار مـی   هطبیعی و ب گیـرد.   ویژه بارگذاري موردتوجـ

محیطـی از دیــدگاه  یـابی نماگرهــاي مؤلفـۀ زیســت  ارز
کـه متوسـط ارزش نهـایی     دهـد کارشناسان نشان مـی 

  .  است 38/7اکولوژیکی برابر با  نماگرهاي مؤلفۀ
  

  ها از دیدگاه کارشناسانگین ارزش مؤلفۀ اکولوژیکی و شاخصمیان :9 جدول

 هاشاخص لفهؤم

میانگین ارزش 
نماگرها از دیدگاه 

برنامه ریزان 
 روستایی

میانگین ارزش 
نماگرها از دیدگاه 
 کارشناسان حوزة
 سالمت محیطی

میانگین ارزش 
نماگرها از دیدگاه 
 مدیران روستایی

میانگین مجموع از 
دیدگاه (برنامه ریزان 

کارشناسان و  –
 مدیران)

میانگین کل 
 مؤلفۀ

 اکولوژیکی

  
 اکولوژیکی

 8,22 8,17 8,23 8,27 بهداشت محیط
 

 6,43 6,12 6,34 6,83 منابع سرزمین 7,38
 7,12 6,82 7,09 7,46 آسیب پذیري محیط

  7,38 7,03 7,22 7,52 هامیانگین  مجموع شاخص
  1396هاي پژوهش،منبع:یافته
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شـود  ) مالحظـه مـی  10( همانطور کـه در جـدول  
اســت؛  74/6هــا برابـر بـا   متوسـط ارزش کـل شـاخص   

-کالبـدي  د که مؤلفۀده) نشان می5همچنین جدول (
صان باالترین امتیـاز را  از دیدگاه متخص 42/8فضایی با 

امتیـاز در رتبـۀ    38/7اکولوژیک با  محیطی دارد. مؤلفۀ
فرهنگـی و اقتصـادي   -اجتماعی دوم قرار دارند و مؤلفۀ

هاي سـوم و چهـارم   در رتبه 42/5و  74/5به ترتیب با 
  . جاي دارند

  
  سالمت کیفیت محیط از دیدگاه خبرگان ها در ابعاد چهارگانۀ: متوسط ارزش نهایی مؤلفه10جدول

  هاي  سالمت  مولف
  کیفت محیطی

- کالبدي
  فضایی

- اجتماعی
-محیطی  اقتصادي  فرهنگی

  اکولوژیک
میانگین کل 

  هاشاخص
  8822  5116  3760  9475  16937  مجموع امتیازات

  6,74  7,38  5,42  5,74  8,42  هامتوسط ارزش نهایی شاخص
  7,26  7,52  6,40  6,60  8,53  ریزي روستاییکارشناسان برنامه

  6,34  7,03  4,82  5,34  8,19  شورا) –مدیران روستایی(دهیار 
  6,77  7,22  4,72  6,67  8,50  سالمت محیط کارشناسان حوزة

  1396 هاي پژوهش،منبع:یافته
  

  : ماتریس وضع موجود11 جدول
  هاشاخص

  

  هامؤلفه
ي هاتعداد شاخص

  هامولفه
ریزي کارشناسان برنامه

  روستایی
   کارشناسان حوزة
  سالمت محیط

  مدیران
  شورا)- (دهیار

 Max Max Max Max  1جهت بهینه
  0,252  0,253  0,255  0,24  وزن شاخص
  8,204  8,507  8,538  8  مقدار بهینه

  8,19  8,50  8,53  8  فضایی- کالبدي
  5,34  6,67  6,60  5  فرهنگی- اجتماعی

  4,82  4,72  6,40  3  اقتصادي
  7,03  7,22  7,52  3  زیست محیطی

  25,69  26,129  29,079  19  جمع
  1396هاي پژوهش،یافته منبع:

  
 Kو  S: محاسبه مقدار 12جدول 

K  S  کارشناسان   هاتعداد شاخص
  ریزيبرنامه

کارشناسان 
  سالمت

- مدیران(دهیار
    شورا)

  مقدار بهینه  0,0306  0,0297  0,0,0299  0,0300  0,1202  1
  فضایی- کالبدي  0,080  0,082  0,075 0,101  0,399  0,867
  فرهنگی- اجتماعی  0,052  0,053  0,056 0,063  0,255  0,460
  اقتصادي  0,048  0,048  0,057 0,038  0,190  0,580
 زیست محیطی  0,072  0,069  0,067 0,038  0,246  0,816

  1396هاي پژوهش،منبع:یافته
  

                                                             
1. Optimum Direction  
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ها با توجه به کمی همچنین براي محاسبۀ وزن شاخص
دهـی آنتروپــی شــانون  هــا از روش وزنبـودن شــاخص 

. ) آمـده اسـت  12استفاده شد که نتایج آن در جدول (
س دهـد بـر اسـا   ) نشـان مـی  13همانگونه که جدول (

فضـایی  -ارزیابی نسبت تجمعی مؤلفۀ کالبـدي تکنیک 
اکولوژیک رتبـه دوم و مؤلفـه   -اول مؤلفه محیطی رتبۀ

هـاي بعـدي را   فرهنگی و اقتصادي نیز رتبـه -اجتماعی
  .  دارند

  
  ها  ینهگز یینها بندي  رتبه :13جدول 

 رتبه مقدار مجموع ساده وزنی ها گزینه
 1 0,867  فضایی - کالبدي
 3 0,460  فرهنگی- اجتماعی

 4 0,580  اقتصادي
 2 0,816  اکولوژیک

  1396هاي پژوهش،منبع:یافته
  

  گیريندي و نتیجهبجمع
 بـر  مسـتقیم  تـاثیر  ،محلـی  زنـدگی  محیط کیفیت

 ،نخـورده دست محیط یک .رفاه او دارد و انسان سالمت
 و اسـت  روانـی  و آرامش روحـی و  رضایت از منشأ یک

 هاي استرس از یافتن بهبود براي مردم تا دهد می اجازه
 فیزیکـی  هـاي فعالیت خود کم کنند و  روزمرة زندگی

 نـه  محـیط  خود را انجام دهند. بایستی گفـت کیفیـت  
 پـروا  انسـانی  مادي نیازهاي سازيبرآورده حوزة تنها به

 و اجتمـاعی  گنجـایش  بـاالبردن  و بلکه به فـراهم  دارد،
 رفتـار  الگوهـاي  پایـه  اجتماعـات محلـی بـر    ايتوسـعه 

هـا و معیارهـاي   شـاخص  نگـاهی ویـژه دارد.   اجتماعی
توانند بـه عنـوان ابزارهـایی بـراي     سالمت محیطی می

تواننـد  اهداف متنوع مورد استفاده قرار بگیرند. آنها می
ــه تصــمیمات بهتــر و عملکردهــاي مــؤثرتر و   منجــر ب

بشــوند و اطالعــات جــامعی را بــراي    تــري روشــن
 به ترکیب توانند می گیرندگان فراهم آورد. آنها تصمیم
 گیـري اجتمـاعی بـراي تصـمیم    و فیزیکـی  علوم دانش

نجش گیـري و سـ  و همچنـین بـه انـدازه    کمک کـرده  
د. نـ پایـدار کمـک کن   میزان دستیابی به اهداف توسعۀ

ــا ــد بــه عنــوان ابزارهــایی    همچنــین مــی  آنه توانن
 اقتصادي، موانع توسعۀ از دهنده براي جلوگیريهشدار

ــاعی ــت و اجتمـ ــوند  زیسـ ــوب شـ ــی محسـ    محیطـ
)United Nations, 2007:3(.  بـــه همـــین دالیـــل

هـا و معیارهـاي سـالمت محیطـی بـه عنـوان        شاخص
ابزارهایی براي تأکید کردن بر موضوعات اساسـی مهـم   

در بخش سالمت عمومی که در گذشته نادیده گرفتـه  
هاي مختلف در  یا از طرف نهادها و یا سازمان اند وشده

 يهـا شـاخص  .انـد ضـروري اسـت   اولویت قرار نگرفتـه 
ی طـ یمح هـاي تیـ ظرف یابیـ ارز ی بـراي طیمح تیفیک

اسـتفاده   ستیز طیاز سالمت انسان و مح تیحما يبرا
دهد که بر اسـاس  نتایج این پژوهش نشان می شود. یم

هاي سالمت کیفیـت  دیدگاه کارشناسان از میان مؤلفه
ــه    ــی مؤلف ــتایی یعن ــاطق روس ــی در من ــاي  محیط ه

اقتصادي، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدي) مؤلفـه  (
ــدي ــۀفضــا-کالب ــی اول، یی داراي رتب ــه محیط -مؤلف

فرهنگـی  -اکولوژیک داراي رتبۀ دوم، مؤلفـۀ اجتمـاعی  
آخـر قـرار دارد.    رتبۀسوم و مؤلفـۀ اقتصـادي در رتبـۀ   

 از ایــن پــژوهش مؤلفــۀهــاي حاصــل اســاس یافتــهبر
امتیـاز در مقایسـه بـا سـایر      8,42فضـایی بـا   -کالبدي

یـت  نماگرها از اعتبار بیشتري در تحلیـل سـالمت کیف  
 7,38 اکولوژیک با-محیطی محیطی برخوردارند. مؤلفۀ

 امتیاز و مؤلفۀ 5,74فرهنگی با -عیامتیاز، مؤلفه اجتما
 دارند؛هاي بعدي قرار امتیاز در رتبه 5,42اقتصادي  با 

همچنین در تأیید نظرات کارشناسان تکنیـک ارزیـابی   
 دهــد کـه مؤلفــۀ ) نشــان مـی ARASنسـبت تجمعـی(  

-در رتبۀ اول، مؤلفۀ محیطی 0,867فضایی با -کالبدي
در رتبـۀ دوم، مؤلفـۀ اقتصـادي بـا      0,816اکولوژیک با 

 0,460فرهنگـی بـا   -اجتمـاعی  سوم و  در رتبۀ 0,580
سـالمت کیفیـت   براي ارتقـاء   چهارم قرار دارد. در رتبۀ

ها و مورد مطالعه و با توجه به یافته محیطی در منطقۀ
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بر اساس راهبردهاي سالمت کیفیت محیطی، پیشنهاد 
عدي سالمت کیفیـت  شود با توجه به ماهیت چند بمی

هـاي  هاي زیادي در ارتبـاط بـا برنامـه    محیطی سازمان
بخشـی  همـواره  لـذا   ،سالمت کیفیت محیطی هسـتند 

د فقدان ساختار مناسـب بـراي پیشـبر   ها و بودن برنامه
ــا نگــرش چنــد   عــدي و بســالمت کیفیــت محیطــی ب

بنـابراین پیشـنهاد   ست؛ هاي اصلی اهماهنگ از چالش
مسئوالن به افزایش دانش خـود در زمینـۀ    -1شود می

ــت محیطــ   ــالمت کیفی ــد. س ــتی  -2ی بپردازنن  بایس
 دیدگاهی یکپارچه نسبت به سالمت کیفیـت محیطـی  

ـ  ،باشند داشته ابعـاد کیفیـت    ه بـه همـۀ  زیرا عدم توج
در ارتبـاط بـا   تیک محیطی به صورت یکپارچه و هولس

یداري سالمت کیفیـت محیطـی در   یکدیگر موجب ناپا
هـاي  مورد مطالعه شده است. از طرفی سـازمان  منطقۀ

یـت محیطـی را   کیفهاي سـالمت  مرتبط اجراي برنامه
عمرانی ندانند. یکی از اصول مهـم   منوط به چند پروژة

رویکرد سالمت کیفیت محیطی، جلب اعتمـاد مـردم و   
حـل  مشارکت دادن آنها در شناسایی مشکالت، ارائه راه

اسـاس  ا با کمک مسئوالن اسـت، اساسـاً بر  و اجراي آنه
ي کشورهاي موفـق در ایـن زمینـه بـه مصـر،      هاتجربه

 يکه به منظـور اجـرا   شودالزي اشاره میهندوستان، م
کیفیت محیطی نقش اساسـی را بـر   هاي سالمت  برنامه
 هاي محلـی، و دولت اندهاي محلی گذاشتهدولت عهدة

محلـی  فنی و اداري الزم را براي نظارت هاي  پشتیبانی
ت کیفیـت محیطـی خـود ارائـه     هـاي سـالم  بر برنامـه 

هـاي  براي مثـال یـک نقـش کلیـدي دولـت      دهند، می
هاي جدیدي بپـردازد  به ارائه ایدهمحلی این است  که 

و جوامع روستایی آگاه و خالق ایجاد کنـد و همچنـین   
هـاي الزم را بـراي مشـارکت موفقیـت آمیـز در      زمینه
هاي سالمت کیفیت محیطی، ایجاد نماید کـه در  برنامه

الزم را در  جوامـع    ها بتواننـد انگیـزة  نهایت این برنامه
بهبود بهداشت و محیط زیسـت خـود   نظور محلی به م
  .ایجاد نماید
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