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Aims & Backgrounds with the start of planning in the new form in rural areas, a conflict was created 
between the demands of villagers from below with the view of planners from the above.  The lack of 
normative view and pay a little attention to the environmental quality of development have an important 
role in the expansion of the conflict. The aim of the study was to the conceptualization of environmental 
quality dimensions in rural planning by the participation of local people and experts.
Methodology In this qualitative study, Sharyar village was selected from the Lordegan county to attract 
the participation of people in the process of conceptualizing the environmental quality dimensions and 
optimal planning. The main reason for selecting the Shahryar village as a case study in this research 
was executing various plans or implementation of many projects in the form of rural planning. 36 
aware people, local managers and experts of the shahryar village were organized in the 6 workshops 
and expectations of the subjects from the concepts of environmental quality in rural planning were 
determined in the various items.
Findings 202 of the items of environmental quality concepts were collected and the items were ranked 
by the workgroups in the framework of 5 dimensions, 1 domain, and 44 indexes. 48 items in the form 
of 9 indicators in physical dimension, 46 items in the form of 10 indicators in social-cultural dimension, 
42 items in the form of 8 indicators in economical dimension, 35 items in the form of 8 indicators in 
the environmental dimension, and 10 items in the form of 3 indicators in the political-administrative 
dimension were arranged.
Conclusion The five dimensions in the strategic territory template with 21 items and 6 indexes 
including the capacity, perceived justice, considering the planning, tourist attraction, and dynamism 
and prioritizing the country’s planning system are proposed for evaluating the quality of the rural 
environment.
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 نوعی روستایی، نواحی در جدید شکل به هاریزیبرنامه آغاز با ها:زمینه و اهداف
 است. رفتهگ شکل باال از ریزانبرنامه دید با پایین از روستاییان خواست بین تضاد
 میقتع در توسعه، محیطی کیفیت به توجهیکم و مسایل به هنجاری دید نبود
 تکیفی ابعاد تعیین مقاله، این طهدف است. داشته بسزایی نقش تضاد این

   .ودب محلی کارشناسان و روستاییان خود طرف از روستایی ریزیبرنامه در محیطی
 و مشارکتی هایکارگاه از استفاده با فییک مطالعه نیا در شناسی:روش

 و مردم مشارکت جلب منظوربه ،روستایی مطلعان با هدفمند هایمصاحبه
 یریز برنامه و محیطی کیفیت ابعاد سازیمفهوم فرآیند در محلی کارشناسان
 این انتخاب دلیل د.ش انتخاب لردگان شهرستان توابع از شهریار روستای مطلوب،
 هاطرح از بسیاری بودنانجامدرحال یا مختلف هایطرح شدناجرایی نیز روستا
 کارشناسان شهریار، روستای مطلعان از نفر ۳۶ بود. روستایی ریزیبرنامه قالب در
 مفاهیم از افراد انتظارات و شده دهیسازمان کارگاه ۶ قالب در محلی مدیران و
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 قالب در گویه ۳۵ محیطی عدبُ  در شاخص، ۸ قالب در گویه ۴۲ اقتصادی عدبُ  در
   گرفتند. جای شاخص ۳ قالب در گویه ۱۰ اداری-سیاسی عدبُ  در و شاخص ۸
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   مقدمه
 با مواجهه در پذیریانعطاف امروز، شرایط در موجود، ادبیات برابر

 و است ضروری آنها عملکرد و نقش تغییر باهدف روستایی مناطق
 استوار امعجو ظرفیت پایه بر ایفزاینده شکل به نیز روستایی توسعه

 ،شودمی طراحی روستایی نواحی برای سیاستی که زمانی است.
 مرکزمت روستا) (اهالی بازیگران و گراییمحلی مبنای بر دارد ضرورت
 طیف شامل افراد مشارکت[2017	Quaranta,	&	Salvia]  شود

 دهفهمی سازمان یک در جامعه نفعانذی وانفعاالتفعل از ایگسترده
 و همکاری تعامل، مشاوره، و اطالعات دربرگیرنده که ؛شودیم

	,Arnstein] ستا مشترک گیریتصمیم  مروزها .[1969
 ابزاری عنوانبه جامعه با تعامل بر صراحتبه مختلف هایسیاست
	,Prager] دارد تأکید محیط در پایدارتر مدیریت از حمایت برای

 )فرهنگی و انسانی سرمایه با همراه( اجتماعی سرمایه .[2015
 ادیاقتص رشد حفظ و روستایی، توسعه روند برای کلیدی عنوانبه

 چارچوب این در .[2010	al,	et	Kinsella] شودمی شناخته زادرون
 روستای اهالی هایخواست از آن ابعاد و محیطی کیفیت به توجه
 و تعیین اهالی خود که ابعادی است. محلی کارشناسان و شهریار
 ویژه و محلی هایریزیبرنامه اهمیت کنندهبیان کنندمی معرفی
 هایطرح شهریار روستای در باالست. از و متمرکز الگوهای یجابه

 رد یا و شده اجرایی روستایی ریزیبرنامه قالب در اجرایی مختلف
 مزارع از برخی در یکشجدول روستا، هادی طرح است. انجام حال

 دهفرسو هایبافت اصالح آموزشی، و بهداشتی مراکز ساخت روستا،
 انلردگ شهرستان مسکن بنیاد محوریت با جدید هایخانه ساخت و
   نامید. هاطرح این ازجمله توانمی را
 برآوردن در هاطرح این موفقیت میزان به اهالی نگاه میان این در

 یان،روستای .هاستطرح ارزیابی برای کلیدی نکات از یکی انتظارات،
 به همیشه و کنندمی تلقی خود آسایش و رفاه جهت در را هاطرح
 کیی عنوانبه توانمی را امر این به رسیدن هستند. آن تحقق دنبال
 ترسیم کرد. قلمداد روستایی نواحی در توسعه اصلی محورهای از

 و اهالی با فکریهم با که ۱ جدول شهریار روستای در مشکالت
 به جدید نگاه ضرورت است، شدهانجام محلی کارشناسان

 خواست به احترام با همراه را روستا مردم با مرتبط هایریزیبرنامه
   .کندمی یادآوری گذشته از بیش محلی،
	Drazkiewicz] همکاران و درازکِوچ چارچوب نیا در et	 al,	

 ریزیبرنامه قلمدادکردن هنجاری که دهندمی نشان نیز [2015
 مپارادای که است جدیدی مسیر مردم) با و مردم توسط ریزی(برنامه
 کت"مشار  عنوان با ایمقاله در که جایی تا است گرفته خود به غالب
 کیفیت بر مؤثر عوامل محلی: محیط ریزیبرنامه و عمومی
 به آلمان"  موردی مطالعه چهار در آزمایش اجرای و گیریتصمیم
 نای اهمیت حایز نکته .پردازدمی محیطی کیفیت معماری مطالعه
 رد "موفقیت" برای متفاوتی بسیار مسیرهای که است آن مقاله
 و فرآیند طرفدار دهندگانسازمان نظرنقطه از محیطی ریزیبرنامه
	,Brown]براون دارد. وجود محیطی مسایل دلسوز ریزانبرنامه

 بین شکاف پرکردن به که ایعمده هایچالش از یکی ،[2003
 نانساک و متخصصان زندگی کیفیت/رفاه/ستیزطیمح کیفیت
 ریزانبرنامه توسط اتخاذشده هایسیاست از ناشی را انجامدمی
  داند.می
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  شهریار روستای مشکالت )۱ جدول
  فیزیکی
  مزارع آب هاییجو گرفتن نادیده
  روستا خدماتی و اداری مرتبط مراکز داشتن فاصله
  روستا طبیعی اندازچشم خوردن برهم
  روستا یهاخانه بیرونی نمای برای خاصی الگوی نبود
  هادی طرح اجرای زمان در درختان قطع

  اجتماعی
  هاطرح در روستاییان مشارکت کمی

  روستا در طالق و اعتیاد افزایش
  اهالی فراغت اوقات گذران دشواری

  شغلی و فنی یهاتخصص سطح بودنکم
  قومی هاییژگیو و گذشته رسوم و آداب شدن رنگکم

  اقتصادی
  روستا سطح در محلی بازارهای نبود
  روستا دام و زراعت بخش در تکمیلی هاییتظرف نبودن
 یهاگونه باغات، شهریار، (سرچشمه گردشگری هاییتظرف به توجه عدم

  ...) و ویژه جنگلی
  روستا هاییلکردهتحص بین در خصوص به بیکاری میزان افزایش
  روستا سطح در دامی هاییتفعال از اهالی نارضایتی
  محیطی
  جانوری و گیاهی یهاگونه تخریب
  روستا شرب آب کیفیت بودن پایین
  زراعی و دامی هاییتفعال تهدید و زیرزمینی آب ذخیره کاهش
  روستا پیرامون در هازباله غیربهداشتی دفع

  

 ،[2015	Prager,] پراگر ،[2013	Litman,] لیتمان این، بر افزون
 به توجه ضمن [2013	al,	et	Kerselaers] همکاران و کرسلر
 طوحس مشارکت بر ،ریزیبرنامه فرآیند در روستاییانمندی رضایت
 غیردولتیهای سازمان و نهادها توان افزایش محلی، مدیریت محلی،

 کیفیت تحقق منظوربه روستاییان مشکالت از جامع ارزیابی و
 منصوری و طبیبیان نمودند. توجه روستایی نواحی در محیطی

[Tabibian,	Mansouri,	2013] محیطی یفیتک ارتقای مقاله در 
 اقدامات بندیاولویت با جدید محالت در زندگی از مندییترضا و

 نتیجه این به اشان)"ک موردی: (نمونه نانکسا نظرهای براساس
 و حلهم در زندگی از مندیرضایت بین مستقیمی ارتباط هک رسیدند

 حدود در محیطی یفیتک یهاشاخص و دارد وجود محیطی یفیتک
 .دکننیم تعریف را محله در زندگی از مندییترضا تغییرات از% ۷۵
	,Faircheallaigh] َفکالیا ام،سرانج و  "مشارکت در [2010

 برای درسی و مفاهیم، اهداف، محیطی: اثرات ارزیابی و عمومی
 اهداف که: یافتند دست مهم این به عمومی،" یگذار استیس

 که دارد وجود محیطیهای ارزیابی در عمومی مشارکت از متنوعی
 یطیمح تیفیباک ارتباط در مناسبگیری تصمیم به تیدرنها آنها
	Ronizi	Akbarian]  بیگلو شیخ و رونیزی بریانکا .شودمی منجر

&	Shaykh‐Baygloo,	2015] محیط یفیتک "سنجشمقاله  در 
 کرج، شهرستان-آسارا بخش موردی: مطالعه گردشگری؛ روستاهای

 فیتکی هایشاخص بین گردشگران، دیدگاه براساس که دادند نشان
 رینبیشت ساختاری-عملکردی کیفیت شاخص شده، مطالعه محیطی
   است. داشته گردشگری توسعه و برجذب را تأثیر
 نواحی در محیطی کیفیت ابعاد سازیمفهوم پژوهش این هدف

	 بود. محلی کارشناسان و مردم مشارکت با روستایی

  
   شناسیروش
 ابعاد سازیمفهوم پی در که حاضر مطالعه اصلی هدف به توجه با

 انکارشناس و مردم مشارکت با روستایی نواحی در محیطی کیفیت
 .است گرفته قرار کیفی روش محوریت بر مقاله این است، محلی
 راهکارهای از عمیق هایمصاحبه و مشارکتی هایکارگاه برگزاری
 کیفیت ابعاد سازیمفهوم و معانی کشف در که است ایعمده

   شد. گرفته بکار روستایی ریزیبرنامه در محیطی
 انلردگ شهرستان در که است فالرد بخش توابع از شهریار روستای
 طول در روستا .است شدهواقع بختیاری و چهارمحال استان

 دقیقه ۳۱° ۲۱´جغرافیایی عرض و شمالی دقیقه ۵۱° ۱۳´جغرافیایی
 است شدهواقع آزاد هایآب سطح از متری۱۸۷۰ ارتفاع در و شرقی
  ).۱ (شکل
 کارگروه ۶ قالب در محلی مدیران و کارشناسان و مردم بخش این در
 هایکنندهشرکت مشخصات ۲ جدول شدند. تعیین نفر ۳۶ تعداد با
 هایکارگروه تشکیل مرحله دو از بعد دهد.می نشان را کارگروه هر

 ممفاهی ابتدا در فالرد، بخشداری و روستا دهیاری محل در گانهشش
 مشترک نکات سپس و گردآوری ایشان ازنظر محیطی کیفیت

 هایگویه تیدرنها و تعیین کارگروه) ۶( هاکارگروه موردتوجه
-اجتماعی اقتصادی، کالبدی،-فیزیکی بعد ۵ قالب در موردنظر
 تحت و راهبردی (نگاه) قلمرو ۱ محیطی، و سیاسی-اداری فرهنگی،

  شدند. بندیطبقه شاخص ۴۲
  

 شهریار روستای یهاکارگروه در کنندهشرکت افراد فردی هاییژگیو )۲ جدول

  گروه
تحصیالت میزان  سن 

  سال ۶۰ باالی  سال ۶۰ تا ۴۰ سال ۴۰ تا ۲۰  سال ۲۰ تا  رباالت و لیسانس فوق  لیسانس مدیپل فوق و دیپلم  دیپلم زیر

 ۴ ۱ ۱ - - - ۴ ۲ کشاورزان
 ۱ ۳ ۲ - ۱ ۲ ۳ - غیرکشاورزان
(اثرگذاران) معتمدان  ۱ ۲ ۲ ۱  ۱ ۴ ۱ 

 ۱ ۲ ۳ - - ۲ ۳ ۱ زنان
هانخبه و جوانان   ۱ ۱ ۴ ۲ ۳ ۱ - 

مدیران و کارشناسان  - - ۲ ۴ - ۵ ۱ - 
  ۷  ۱۲  ۱۵  ۲  ۱۰  ۹  ۱۳  ۴  جمع
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  شهریار روستای موقعیت )١ شکل

  
  هایافته
 روستای در مشارکتی هایکارگاه حاصل که مقاله این هاییافته
 ار  مرتبط محلی کارشناسان و روستا مطلعان زمانهم است، شهریار
 نظر ارایه به آزادانه افراد که هاکارگاه در است. داده پوشش
 سپس و طرح انتظار مورد هایگویه از مواردی اند،پرداخته
 هافتهیا است. پذیرفته صورت ابعاد تعیین نهایت در و سازیشاخص
 بمرت زیر شرح به آنها از مستندسازی با و هاکارگروه نظر براساس
  :اندشده

 هب روستایی ریزیبرنامه توجه بر دامداران و کشاورزان کارگروه در -
 زراعی، و دامی تکمیلی هایفرصت به توجه ،مقوله سه

 روستا دامی هایمجتمع گزینیمکان و زراعی اراضی سازییکپارچه
   .اندداشته بیشتری تأکید

 احداث به توجه کشاورزان، غیر کارگروه انتظارات بین در -
 و هاطرح در روستاییان نظرات به توجه ی،پرور دام هایمجتمع
 بمناس شغلی هایفرصت تقویت و شناسایی و روستا هایبرنامه
	.اندبوده برخوردار باالتری فراوانی و اقبال از اهالی برای

 هایسفره تقویت منظور به آبخیزداری هایطرح گرفتن نظر در -
 ستارو مزارع در کشت مناسب الگوی تغییر روستا، زیرزمینی هایآب

 کشاورزان درآمد افزایش و وخاکآب منابع از بهینه استفاده باهدف

 زا روستا موجود هایظرفیت به توجه با گردشگری هایطرح ارایه و
 ارشهری روستای در معتمدان(اثرگذاران) کارگروه انتظارات ترینعمده
   .اندبوده

 رارق بیشتری موردتوجه که انتظاراتی از مورد دو زنان، کارگروه در -
 محصوالت ارایه منظوربه محلی بازارهای یابیمکان اندداشته

 در روستا زنان اقتصادی فعالیت هایروش آموزش و روستاییان
   است. بوده هابرنامه

  

 ربیشت که موردی سه ،هانخبه و جوانان کارگروه انتظارات میان از -
 طراحی استانداردهای رعایت از: اندعبارت ،اندگرفته قرار توجه مورد
 های@گروه به توجه روستا، اجرایی هایطرح در روستایی-شهری
 تاروس سطح در گردشگری رونق و )روستا در( فکر هایاتاق یا و فعال
  موجود. هایظرفیت به توجه با

  

 از خود انتظارات بیان در (محلی)، مدیران و کارشناسان کارگروه -
 رد اهالی نشاط و سرزندگی به روستایی، نواحی محیطی کیفیت
 محیط با ساکنان اقتصادی هایفعالیت سازگاری ،هاطرح اولویت
 از .اندهداشت بیشتری توجه روستا برتر هایِالمان بر تأکید و روستا
 و هاکارگاه در که محیطی کیفیت مفاهیم از گویه ۲۰۲ تعداد

 بیشتری فراوانی دارای مورد ۱۵ تعداد بود، شدهیگردآور  هامصاحبه

	).۳ (جدول رودمی شمار به هاکارگروه همه مشترک انتظارات از و بوده
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 در محیطی کیفیت برای قلمرو یک و بعد پنج مقاله این در
 یمبان در شدهمطرح ابعاد با که شد تعیین روستایی ریزیبرنامه
 مدیریت )۱جنبه سه از را محیطی تیفیک و بار است. متفاوت نظری

 جبرانی مدیریت )۳ و مدیریت تنبیه یا و واکنش )۲ پیشگیری
 ی،شناسییبایز اعتماد، بعد هفت به مبانی در .کندمی پیگیری
 دوام و ویژگی سهولت، و بهنگامی عملکرد، ،شدهادراک کیفیت
 رسای هاییافته با تحقیق هاییافته تطبیق در است. شدهاشاره
   است. شناسیزیبایی بعد اشتراک اهمیت حائز نکته مبانی،
 شد. تعیین شاخص یک ،هاگویه از ایمجموعه برای هاکارگروه در
 به جهتو مانند هاییگویه برای یشناسییبایز شاخص مثالعنوانبه

 از حفاظت ،هاطرح اجرای در روستا پیرامون و درونی سبز فضای
 ،هاطراحی در روستا طبیعی هایزیبایی به توجه روستا، هایزیبایی
 بر کیدتأ  روستا، معابر و کشیجدول در شناسیزیبایی اصل به توجه
 هایساختمان بیرونی نمای برای الگویی ارایه روستا، برتر هایِالمان
 ناظرم تنوع به توجه روستا، در مناسب سبز فضاهای طراحی روستا،
 استانداردهای رعایت عمومی مناسب فضاهای طراحی روستا،
 معابر، (مانند روستا اجرایی هایطرح در روستایی-شهری طراحی
 به ذال گردید. تعیین و...) مطالعه فضای سبز، فضای ورزشی، فضای
 هاشاخص و هاگویه تکتک تحلیل از بحث شدن طوالنی دلیل
   است. شده نظرصرف

 فاظتح بهبود دنبال به روستایی نواحی در محیط کیفیت مدیریت
 ،گذاریسیاست ،زیستمحیط سازییکپارچه با زیستمحیط از

 حفظ تحقق است. نواحی این در اجتماعی توسعه و ریزیبرنامه
 عمده اهداف از باید امروزه روستایی نواحی در محیطی کیفیت
 محیطی عوامل به توجه آید. شمار به حوزه این در ریزانبرنامه
 و دهدمی تشکیل را روستا اصلی جایگاه و بستر که جهتنیازا

 ،است عرصه این در سکونت جزییات و ابعاد عناصر، کلیه پذیرای
 و هاشاخص تعیین دارد. روستایی یز یربرنامه در ویژه جایگاهی
 هاتخصل به همه از بیش روستایی نواحی در محیطی کیفیت ابعاد
 طشرای برحسب عامل دو این است. وابسته آنان هایفعالیت نوع و

 و فرهنگی-اجتماعی اقتصادی، عوامل تبعبه و مناطق جغرافیایی
 رد محیطی کیفیت تعیین لذا بود. خواهد متفاوت محیطیزیست
 (اقتصادی، عوامل این به توجه با بایستمی روستایی، نواحی

 درروند ذهنی و عینی وجه دو در ی)طیمحستیز و فرهنگی-اجتماعی
 ظاراتانت تعیین میان این در گیرد. قرار مدنظر روستایی ریزیبرنامه
 و انروستایی سوی از روستایی ریزیبرنامه محیطی کیفیت ابعاد و

 (با پژوهش این در .یابدمی ایویژه ارجحیت محلی کارشناسان
 حلی،م کارشناسان و روستاییان انتظارات شهریار) روستای محوریت

 زیر شرح به قلمرو یک و ُبعد ۵ شاخص،۴۴ گویه،۲۰۲ قالب در
 وردم کشور یز یربرنامه نظام در شودمی توصیه که شدهیبندطبقه

   گیرد: قرار استفاده
 ،شناسیزیبایی شاخص ۹ قالب در گویه ۴۸ کالبدی: -فیزیکی بعد
 خدمات ،ونقلحمل معابر، شبکه ساختمان، ترکیب روستا، بافت
  کالبد. پایداری و بنا پذیریآسیب ،هازیرساخت مالی،
 ،پذیریمشارکت شاخص ۱۰ قالب در گویه ۴۶ فرهنگی:-اجتماعی بعد

 روحی، آسایش آموزش، تندرستی، اجتماعی، همبستگی مهاجرت،
 و محلی نهادهای اطالعات، به دسترسی اجتماعی، و فردی امنیت
  اجتماعی. رضایت
 کیفیت ،گذاریسرمایه شاخص ۸ قالب در گویه ۴۲ اقتصادی: بعد

 هایفعالیت محوریت خوداتکایی، زندگی، هایهزینه اشتغال،
  اقتصادی. رفاه و اقتصادی ثبات اقتصادی، عدالت اقتصادی،

 تنوع آب، منابع کیفیت شاخص ۸ قالب در گویه ۳۵ محیطی: بعد
 ،کشاورزی زمین کیفیت خاک، کیفیت محیط، بهداشت زیستی،
  پایداری. کیفیت جنگل، و مراتع کیفیت هوا، کیفیت
 ،هاطرح مدیریت شاخص ۳ قالب در گویه ۱۰ اداری: -سیاسی بعد

  وظایف. تداخل و باورپذیری
 ی،سنجتیظرف شاخص ۶ قالب در گویه ۲۱ راهبردی: (نگاه) قلمرو
 مداریاولویت و پویایی ،پذیریگردش ،محوریبرنامه ،محوریعدالت
  .)۲ (شکل

  
  ۱۳۹۶ شهریار، روستای روستا، ریزیبرنامه در محیطی کیفیت به توجه ازها کارگروه مشترک یهادرخواست )۳ جدول
  هابرنامه وها طرح در فکر یهااتاق یا و روستاییان نظرات به وجهت

  هاو زارعان از منابع آبی در طرح دامداران مناسب یمندبهره
  فرهنگی و اجتماعی اهالی هاییژگیو به توجه
  زراعت تکمیلی هاییتفعال اعتبار تخصیص و یابیمکان

  تکمیلی دامی در روستا یهای فرصتمعرف و شناسایی
  روستا برای کشت بهینه الگوی معرفی
  کشاورزی اراضی سازییکپارچه
  روستا دامی یهامجتمع ینیگزمکان
  ادارات و یا خدمات در سطح روستا اییرهزنج یابیمکان
  محلی بازارهای یابیمکان؛ روستا در اجرایی یهاطرح بندییتاولو

  ؛روستا یهاطرح در روستایی طراحی استانداردهای رعایت
  هاطرح اجرای در روستا پیرامون و درونی سبز فضای به توجه
  موجود هاییتظرف به توجه با روستا سطح در گردشگری رونق راهکارهای ارائه
  روستا زیرزمینی یهاآب هایسفره تقویت منظور به آبخیزداری یهاطرح گرفتن نظر در

  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ــــــــــ یکاظم رستم ۲۱۸

   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۳۴دوره                                           نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

  
  ابعاد سایر دربرگیرنده راهبردی قلمروهای )۲ شکل

  

  بحث
 از نظرانصاحب موردتوافق و دقیق تعریفی واکاوی، اسناد برابر

 سوی از هاشاخص متفاوت انتخاب نحوه یا محیط، کیفیت مفهوم
 امر این .کندینم خودنمایی روستایی طراحی نظری مبانی در آنها
 بهمم مفاهیم با مفهوم این یپوشانهم یا ارتباط درنتیجه تواندیم
 داریپای و زندگی قابلیت زندگی، کیفیت همچون دیگر پیچیده و

 مرتبط تعاریف برخی ادامه در [2003	al,	et	Kamp	Van] باشد
	:است شده ارایه محیط باکیفیت
 ادراک بردارنده در که است اییچیدهپ موضوع محیطی کیفیت
 هاگروه و افراد بین در که است هاییارزش و تلقی طرز انتزاعی،
 کیفیت )،2005( محیط آژانس [1971	Porteous,] است متفاوت
 پاک، زمین به انسان رفاه و سالمت ما، زندگی کیفیت را محیط
 ساحلی آب، منابع و موجود معدنی مواد مولد، خاک ،وهواآب

   تعریف آن به متکی فرآیندهای و ایرودخانه یهاستمیس طبیعی،
  

 باال، باکیفیت محیط [2003	Marans,] پرمارانزوکو نظر از .کندمی
 تاس نکمم هک هایییژگیو واسطهبه را مندییترضا و رفاه احساس
 .کندیم منتقل جمعیتش به باشد، نمادین یا و اجتماعی فیزیکی،
   برای مطلوب وضعیت را محیط کیفیت ،[2009	Moser,] موزر

  

-۱ است: موارد این شامل که داندیم رفاه حس به دستیابی
 محیط، این وجوه درباره مندییترضا -۲ محیط عینی هایکیفیت

 لمتقاب تأثیرهای برحسب محیطی متفاوت هایجنبه به توجه با
	Taghvai] همکاران و تقوایی .است et	 al,	  کیفیت ،[2012

 دانندیم کالبدی و اقتصادی و اجتماعی ابعاد کلیه شامل را محیطی
 انرفیعی نگاه از و شودمی سنجیده مردم رضایت میزان براساس که
 چیزی آن محیط کیفیت ،[2013	al,	et	Rafiean] همکاران و

 و شودیم کادرا و کندیم پیدا نمود آن وسیلهبه محیط هک است
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 آنچه بنابراین است محیط با برخورد و آگاهی نیازمند کادرا چون
 اصخ هاییژگیو با هک محیطی باشد،می مؤثر محیط در است مدنظر
 تاس برقرار ناظرین و حاضرین بر آن تأثیرات و بوده توجه مورد خود

[Sajjadzadeh	&	Latifi,	2015]. 	
 ونگیچگ افراد، تفکر طرز برآیند محیطی کیفیت تعاریف، براساس
 هدربرگیرند و مندیرضایت و رفاه احساس انسان، نیازهای به پاسخ
 با همسو نیز، مقاله هاییافته است. محیط از مختلفی اجزای
 محیط )کیفیت۱ است: متمرکزشده نکته چند بر شده، ارایه تعاریف
 هب روستاییان عالقه و خاطر امنیت رضایت، به روستایی، نواحی
 نواحی محیطی کیفیت از برداشت )۲ انجامدمی روستا در حضور

 )۳ است متفاوت فردفردبه حتی و روستا به روستا در روستایی،
 ت،اس اهمیت حائز روستایی نواحی محیطی کیفیت در که اینکته
 محیط هر در محلی هایظرفیت و یمدار  یمشتر  بعد به توجه

 زا نوعی توانمی را محیطی کیفیت رونیازا است. خاص جغرافیایی
 نواحی محیطی و اقتصادی اجتماعی، عوامل مطلوب پوشانیهم

  .شودمی منجر روستاییان رضایت به که دانست روستایی
 از بسیاری با تقابل در و دارد قرار مقاله این اساس که اینکته 

 کیفیت طرح است، محیطی کیفیت مورد در شدهمطرح تعاریف
 کیفیت نگاه این در است. جغرافیایی" "محیط عنوان با محیطی
 قرار زندگی کیفیت از فراتر بسیار و زندگی محیط بستر محیطی
 ییروستا هایسیاست سازیپیاده و یطراح دیگر، سوی .ازگیردمی
 ها،بخش نیب یهماهنگ به ازین که است ایپیچیده ندیفرا کی

 دارد یخصوص و یدولت گرانیباز نیب و دولت مختلف سطوح
[OECD,	  نواحی داریپا توسعه تیریمد و ریزیبرنامه [2006

 هایفعالیت و یطیمح طیشرا نیب ارتباط درک به ازین روستایی،
 گیریتصمیم در جامعه هایبخش همه مشارکت قیتشو و یانسان
	United] دارد Nations	 Environment	 Programme,	

 تتعامال از یعیوس گستره عنوانبه ،روستاییان ارکتمش .[2009
 دربرگیرنده که شودیم شناخته جامعه یاعضا انیم در یسازمان
 برای یهمکار  و مشارکت تا مشاوره و اطالعات از ایدامنه
	Prager] است مشترک یر یگمیتصم et	 al,	  لذا ؛[2015

 جامعه از تیحما هدف با باید ییروستا ریزیبرنامه هایسیاست
 اسخپ منظوربه باشد. استوار محیطی کیفیت تیریمد در روستایی

 ،کرد یابیارز توانیم را هاییسیاست نیچن چگونه که سؤال نیا به
 سازیپیاده ندیفرآ خاص، یتئور  هر از پس که شویممی متوجه

 نحوه به ،هامقیاس و مختلف سطوح در نهادها یر یدرگ و استیس
 اربسی وابستگی خود روستای طیمح در یانسان گرانیباز حضور
  دارد. زیادی
 هایمحیط در مستمر نظارت از فرآیندی عنوانبه محیطی کیفیت
 اتخاذ را مشخص موضع سه همزمان که رودمی شمار به روستایی

   :[2006	Barrow,] کندمی
 نامطلوب اثرات از ممانعت آن هدف که پیشگیری: مدیریت )۱

   است. محیطی
 ای و هاآسیب محدودیت باهدف که مدیریت: تنبیه یا و واکنش )۲

   .گیردمی انجام موانع کنترل
 در مختلف هایراه از نامطلوب اثرات کاهش جبرانی: مدیریت )۳

  .گیردمی قرار کار دستور
 یحتشر به ادامه در که است متفاوتی ابعاد دارای محیطی کیفیت
  :شودیم پرداخته آنها
 کند؛می تعریف دیگران به داشتن اعتقاد به را اعتماد شاو اعتماد: )۱

  .هستیم دیگران به وابسته خود، خواسته به رسیدن برای زیرا،
[Panahi,	2008] جهان اما است، همراه مخاطره با اعتماد هرچند 

 دیلتب زندگی برای یزترآمصلح و ارآمدتر،ک خوشایندتر، جاییبه را
 حتی و تحملغیرقابل اعتماد بدون اجتماعی زندگی د.نکمی

 کمشتر  عواطف و اطمینان سطح را اعتماد درنهایت است. نکغیرمم
 معیار که اندکرده تعریف اجتماعی رابطه کی در درگیر طرفین تعلق و

 نهادهای و هاگروه افراد، میان اتحاد و هماهنگی پیوستگی، انسجام،
   .[2008	Zaynabadi,] است جامعه کی اجتماعی

 زا یکی همواره زیبایی بشریت، تاریخ طول در :شناسییباییز )۲
 وردم در مناقشه کهطوریبه بوده، انسان نیازهای ناپذیرییجدا اجزای
 از را خود مسیر داشته، ساله ۲۵۰۰ حداقل قدمتی مفهوم این منشأ

 طیفی در همواره و شده منتهی قطعیت عدم به کرده، آغاز قطعیت
 صورتبدین است؛ بوده درحرکت عینیت و ذهنیت قطب دو میان
 رد و ادراک از فارغ را زیبایی ،پردازانیهنظر طیف، این سر یک در که

 هدید بیننده چشم در را آن طیف، دیگرِ  سر در و جویندیم هاپدیده
	Pakzad] پندارندیم انسانی حواس خشنودی بر مشروط صرفاً  و

&	 Saki,	  منظر به بصری اندازهایچشم آیندیخوش .[2014
 اس،احس در که است وابسته پیرامون محیط ساختانسان و طبیعی
 تأثیری انسان ذهنی عرصه در عناصر و هاپدیده بازنمایی و ادراک

 شتال روند تسریع در عناصر این نقش به امر این دارد. انکارناپذیر
 صریب عناصر ویژه معنای یافتن و درک شناسایی، برای انسان مداوم

	Sojjasi  Gheidariie]. گرددیبازم محیط، در آنها چینش نحوه و
et	al,	2014] انانس که گرددمی حاصل زمانی شناختیزیبایی حس 

 مغشوش، و نامنظم ظاهربه دریافتیِ  اطالعات از ایمجموعه میان در
 و زیبایی احساس درواقع .گردد نسبی نظم یک کشف به موفق
 ارتباط در نوآوری دیگر طرف از و یکدیگرند با ارتباط در نوآوری
	Ramezani]  است بودن بینیپیشغیرقابل با مستقیم &	

Livani,	  روستایی نواحی محیطی کیفیت منظر این از[2014
   دارد. هامحیط این یشناسییبایز با ناگسستنی و عمیق پیوندی

 مفاهیم و مباحث از یکی محیط کادرا نحوه :شدهادراک کیفیت )۳
 خرد هایمقیاس در محیط و انسان متقابل مطالعات حوزه در مهم
 زاراب انسان یکادرا و عصبی نظام ازآنجاکه .آیدمی شمار به کالن و

 و اناتکام و اوسـت زیستمحیط و انسان بین ارتباط برقراری
 به افیک اشراف و توجه بدون تواننمی دارد، هاییمحدودیت
 مرتبط ارهایکسازو و مردم سوی از محـیط فهم و کدر  فرایندهای

 کدر  همین رد.ک مداخله محیط یفیتک شناخت و محیط در آنها با
 شانرامونیپ جهان و محیط از را افراد تفسیر و تعبیر درنهایت فهم و
 یابدمی بروز محیط در رفتار صورتبه اغلب و دهدمی لکش
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   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۳۴دوره                                           نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

.[Barati	&	Soleimannejad,	2011] که کندمی بیان ایتلسون 
 ادراکی، پردازش فرآیند در است. ادراکی نظام از بخشی خود فرد،

 حال در همیشه دو این زیرا است، دشوار محیط از فرد جداسازی
 انجام حال در فرد که دارد بستگی چیزی به ادراکات و اندتعامل
	,Mortazavi]. است آن دادن  فرایندی محیطی، کادرا [2001
 محیط از نیازش براساس را الزم یهاداده انسان آن طریق از هک است

  .[2001	Motalebi,] گزیندبرمی خود پیرامون
 و تعامل از محیطی، کادرا حقیقت در [2003	Marans,] مارانز
 انسان ذهن در هک شناختی، اطالعات و حسی کادرا تقابل
 عنوانبه محیط نقش فرآیند، این در .شودمی حادث اند،شدهذخیره
 رارق توجه مورد یادگیری در درنهایت و توسعه رشد، در اساسی عامل
  .[2013	Kakavand,	&	Barati,] گیردمی
 با مترادف معموالً  سازمانی بعد در عملکرد ارزیابی عملکرد: )۴

 هب دستیابی میزان اثربخش، از منظور است. هافعالیت اثربخشی
 است عملیات و هافعالیت کارابودن ویژگی با هابرنامه و اهداف

[Rahimi,	2006] دیکلی نکته سه عملکرد نیز ریزیبرنامه بعد در 
 هب مربوط یدستاوردها دیبا عملکرد ،است هدف به مربوط عملکرد را

 هک یطیمح در دیبا عملکرد و کند منعکس را مورداستفاده منابع
	,Pintea] گرایی)، (محلیردیگ قرار موردتوجه ،شودمی اجرایی برنامه

 رد روستاییان به شده ارایه کیفیت نماید.می منعکس را [2015
 محوریت با کالبدی، و فرهنگی-اجتماعی اقتصادی، هایطرح قالب
 رونیازا .گیردمی انجام آن تحقق جهت در و محیطی کیفیت

 که آنچه و دارند اصرار گذشته از بیش محیطی کیفیت بر روستاییان
 شد، دخواه محیطی کیفیت فرآیند به روستاییان عموم اقبال سبب
 مفهوم توانمی طرفی از است. نفعانذی برای مفهوم این بازخورد
 خگوییپاس بر تأکید را، روستایی نواحی در محیطی کیفیت عملکرد
 و ساکنان نظر کردن لحاظ آن، فرآیندهای و اجزا تکتک
 روستایی ریزیبرنامه نظام اهداف و هابرنامه در خواهانپاسخ

   دانست.
 یزن دهیسرویس قابلیت توانمی را بعد این سهولت: و بهنگامی )۵

 گیریاندازه قابل کمی پارامترهای با بوده، لمسقابل که نامید،
 ی،کیف ویژگی این از مقصود است. غیرملموس عوامل جزو و نیست
	,Persson] باشدمی کاال تعمیر نیاز، صورت در و دریافت در سرعت
2010]	

 هک است محصول یک ثانویه هایویژگی ویژگی، از منظور ویژگی: )۶
  .[2015	al,	et	Ossolii] است آن اصلی کارکردهای کننده تکمیل

 لمحصو توسط ضربه یا تنش تحمل درجه بعد، این مفهوم دوام: )۷
 زمان طول در همواره محیطی کیفیت است. آن افتادن کار از بدون
 میان این در شد. خواهد مواجه متفاوتی تهدیدهای و هاآسیب با

 یصالبت و قدرت چنان از باید روستایی نواحی در مطلوب کیفیت
 سپری مشکلی هرگونه بدون را فرارو تهدیدهای که باشد برخوردار

  کند.
 ارد.د مقاله هاییافته با کمتری همسویی مبانی در شده مطرح ابعاد
 اشاره آن به مقاله هاییافته در هم و مبانی در هم که بعدی تنها

 یفیتک ابعاد به تلقی طرز این است. شناسی زیبایی بعد ،است شده
 لذا دانست. سازمانی" "مدیریت نگاه از ناشی توانمی را محیطی
 جغرافیایی فضای دربرگیرنده روستایی نواحی محیطی کیفیت

 (محیط کالبدی خوب وضعیت شامل هم که روستاست،
 محیط طبیعی، محیط مطلوبیت دربردارنده هم و )ساختانسان

	 روستاست. در آنها مناسب تلفیق و اجتماعی محیط اقتصادی،
 یابیارز و نظارت اجرا، ،گیریتصمیم در مشارکتی هایکارگاه برگزاری
 کاریاولویت در بایستمی روستایی، نواحی در محیطی کیفیت
 نگاهی محیطی، کیفیت گیرد. قرار روستایی هایریزیبرنامه

 این به توجه لذا ،کندمی معرفی توسعه در را پایدار و بلندمدت
 یزانربرنامه و است روستایی نواحی در پایدار توسعه تداعی موضوع
   دهند. قرار کارها سرلوحه در را آن باید

  

  گیرینتیجه
 مختلف ابعاد پوشانیهم از روستایی نواحی در محیطی کیفیت

 و جامعیت لذا و شودمی حاصل راهبردی نگاه قلمرو در گانه)۵(
 زیریبرنامه در محیطی کیفیت تحقق ضمانت آنها به همزمان توجه

 حیطی،م کیفیت از روستاییان انتظارات .کندمی تضمین را روستایی
 این تعیین لذا است، متفاوت جغرافیایی مکان و زمان براساس
	 است. الزم امری ریزانبرنامه طرف از انتظارات

  

  است. نشده گزارش سندگانینو یسو از یمورد قدردانی: و تشکر
  است. نشده گزارش سندگانینو یسو از یمورد اخالقی: هیدییتأ

	است. نشده گزارش نویسندگان سوی از موردی منافع: تعارض
 یلگراصلی/تحل پژوهشگر اول)، نویسنده( رستمی کاظم نویسندگان: سهم

 بحث کمکی/نگارنده پژوهشگر )،دوم (نویسنده پورطاهری مهدی )؛۵۰%(
 پژوهشگر سوم)، (نویسنده افتخاری الدینرکن عبدالرضا )؛۲۵%(

  )%۲۵( کمکی/مشاور
 الگوی ارایه" عنوان با دکتری رساله از بخشی تحقیق این مالی: منابع
 ریارشه روستای موردی: مطالعه روستایی؛ ریزیبرنامه در محیطی کیفیت
 در یروستای ریزیبرنامه و جغرافیا رشته لردگان)" شهرستان فالرد، (بخش
  است. مدرس تربیت دانشگاه
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