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ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای کوچک
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سیاستها و میزان تحقق برنامههای توسعه است که در این راستا ،پژوهش حاضر به ارزیابی کیفیت
زندگی در دو روستای ارتقایافته به شهر بُردِخون و بَنَک در دو زمان قبل و بعد از شهر شدن و
تبیین اثرگذاری این ارتقاء در بهبود کیفیت ذهنی زندگی ساکنان محلی پرداخته است.
روش :این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصییفی-تحلیلیی اسیت .دادههیای میورد نییاز بیا
پیمایش در بین  287سرپرست خانوار در دو شهر بُردِخون و بَنَک بهدست آمده و تحلییل دادههیا از
طریق جعبه ابزار فازی در نرمافزار  MATLABانجام شده است.
یافتهها :سطح کیفیت زندگی در سکونتگاههای مورد مطالعه در زمان قبل از شهر شیدن بیا ضیری
 0/574در حد «نسبتاً نامطلوب» قرار داشت ،اما در زمان بعد از شهر شیدن ،سیطح رضیایتمندی بیا
ضری

 0/807به حد « نسبتاً مطلوب» ارتقاء یافته است.

بحث :نتایج پژوهش بیانگر نقش مؤثر سیاست تبدیل روسیتا بیه شیهر در بهبیود یریمگیر کیفییت
زندگی در محدودۀ مورد مطالعه میباشد.
کلیدواژهها :بُردِخون و بَنَک ،رضایتمندی ،روش فازی ،شهرهای کوچک ،کیفیت زندگی
تاریخ دریافت23/3/32 :

تاریخ پذیرش22/7/92:

* دکتر جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانرگاه تهران( <khorasani_ma@ut.ac.ir> ،نویسنده مسئول)
** دانرجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانرگاه اصفهان
*** کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانرگاه سیستان و بلویستان
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مقدمه
طی نیم قرن اخیر رشد سریع فرآیند صنعتی شدن و تکنولیو ی کیه بییشتیر در قالی
تولید و مصرف انبوه کاالها و خدمات نمود پیدا کیرده ،مسیا ل عدییدهای را بیرای انسیان
کم تر توسعهیافته ،نابرابریهای اقتصادی-اجتماعی در سطح منطقهای بهوجود آمده و سب
بروز اختالف شدید کیفییت زنیدگی بیین شیهر و روسیتا گردییده و بیهتبیع آن مهیاجرت
روستاییان را به شهرها و دیگر نواحی موج

شده است .کرورهای کمتیر توسیعهیافتیه از

جمله ایران برای رفع آثار منفی این مرکالت و پاسخ بهنیازهای زندگی در سکونتگاههیای
روستایی و شهری ،سیاستهای مختلفی را دنبال کردهاند که از جمله مهمترین آنها ایجیاد
و توسعه شهرهای کویک میباشید (رضیوانی و همکیاران .)7877 ،کریور اییران نییز در
سالهای اخیر بهمنظور بهبود کیفیت زنیدگی و جلیوگیری از ورود مهیاجران روسیتایی بیه
شهرها ،سیاست تبدیل روستاهای بزرگ و مستعد به شهر را با سرعت بیشتری پیش گرفته
تا بتواند کیفیت زندگی مردم روستایی را تا حد قابل قبولی بهبود بخریده و از طرفی دیگیر
از ورود آنها به شهرهای بزرگ جلوگیری نماید .بههمین منظور ،در یرمانداز ایران 7500
به توسعه و تقویت شهرهای کویک و مستعد با تحقق شعار ورود ایران به  7500به ایجیاد
 7500نیک شهر اسالمی مورد توجه قرار گرفته است (خرامه.)7870 ،
از این رو با توجه به روند سریع ارتقای روستاها به شهر در کریور ،کیه بیا تقاضیاهای
گستردۀ مردم در جهت بهبود وضع زندگی و برخیورداری از امکانیات و خیدمات بهتیر از
یک طرف (رضوانی و همکاران )7877 ،و اهمیت اساسی میزان کیفیت زندگی در فضاهای
برنامهریزی شده در دنیای امروز از طرف دیگر ،ضرورت دارد که میزان برآورده شدن ایین
انتظارات پس از گذشت زمانی معین مورد بررسی و کاوش قرار گییرد .امیا از آنجیایی کیه
ابهام و عدم قطعیت ،بهطور ذاتی حاکم بر علوم انسانی بهویژه در محیطهای برنامه رییزی و

7

Downloaded from refahj.uswr.ac.ir at 0:13 +0430 on Sunday June 24th 2018

متجدد در سکونتگاهای انسانی بهوجود آورده است .در نتیجه این مسا ل بهویژه در ممالک

ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای کویک با روش فازی

تصمیمگیری میباشد (امینی فسخودی )7875 ،و ارزش گذاری شاخصهای رضایتمندی از
کیفیت زندگی بهطور نسبی در مناطق مختلف جغرافیایی دارای تفاوت های مکانی-فضیایی
است ،از این رو برای ارزیابی میزان رضیایتمندی از کیفییت زنیدگی روشهیای زییادی از
که نگاه دو ارزشی دارند ،برای تصمیمگیری ،بنا به دالیلی از قبیل اطالعات بیشتر کیفی تا
کمی ،معیارها و شاخصهای ناکامل ،تصورات و ادراکات متعارض ،ریسک و عدم قطعیت
و هزینههای باالی دسترسی به اطالعات دقیق و ، ...در مواجهه با اطالعات نادقیق و مفاهیم
ناخوش تعریف بسیار ضعیف عمل کرده (داسی 7و همکاران )7111 ،و کارایی ینیدانی در
بیان دقیق واقعیت موجود ندارند .بنابراین برای ارزیابی کیفیت زندگی (کیه خیود مفهیومی
مبهم محسوب میشود) استفاده از روشهای جدید و یندارزشیی کیه قیادر باشیند نتیایج
واقعیتری ارا ه نمایند ،اهمیت ویژه دارد .زیرا نتایج دقییق و نزدیکتیر بیهواقعییت موجیود
میتواند در کمک به برنامهرییزان و سیاسیتگذاران در اتخیاذ تصیمیمات دقییقتیر و ارا یه
راهبردهای مدیریتی واقعیتر و دستیابی به توسعهای مطلوبتر و پایدار ،نقش اساسیی ایفیا
کند .هدف پژوهش حاضیر ،ارزییابی کیفییت زنیدگی در دو روسیتای ارتقایافتیه بیه شیهر
(بُردِخون و بَنَک) واقع در استان بوشیهر در دو زمیان قبیل و بعید از شیهر شیدن و تبییین
اثرگذاری این ارتقاء در بهبود کیفیت ذهنی زندگی ساکنان محلیی مییباشید ،کیه در ابعیاد
اقتصادی و اجتماعی با بهرهگیری از رویکرد فازی انجام گرفته اسیت .نتیایج پیژوهش ایین
امکان را بهدست میدهد کیه کیفییت زنیدگی کیه بیهطیور قیوی بیا عمیل برنامیهرییزان و
سیاستگذاران عمومی ارتباط دارد ،بر مبنای رویکرد فازی بیا دقیت بیاالیی ارزییابی شیده،
مؤلفههای مؤثر بر آن تبیین و نظامی مؤثر برای پرتیبانی از تصمیمات مربوط بیه حیوزههیا،

1. Ducy
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راهبردها و اولویتهای مربوط به اقدامات عمومی تدوین گردد.
پیشینۀ پژوهش
روستایی اطراف ،مطالعاتی صورت گرفتیه اسیت کیه از آن جملیه مییتیوان بیه مطالعیات
جمعهپور و رشنودی ( ،)7810سرایی و اسیکندری ثیانی ( ،)7871اییزدی خرامیه (،)7870
رستمی ( ،)7870امیرانتخابی هرتپری ( ،)7871رضوانی ،گلی و اکبریان رونییزی ( )7871و
قادرمزی ( )7878اشاره کرد .همچنین در خصوص تأثیرات این ارتقا بر ابعاد و قلمروهیای
کیفیت زندگی ساکنان محلی و روستاهای اطراف ،رضوانی ،منصوریان و احمیدی در سیال
 7877طی پژوهری تحت عنوان «ارتقای روسیتاها بیه شیهر و نقیش آن در بهبیود کیفییت
زندگی ساکنان محلی (مطالعة موردی :شهرهای فیروزآباد و صاح
کردستان)» به این نتیجه رسیدند که ارتقای روستا به شیهر باعی

در استان های لرستان و
بهبیود یریمگیر کیفییت

زندگی در شهر فیروزآباد و بهبود نسبی کیفیت زنیدگی در شیهر صیاح

شیده اسیت .در

رابطه با سنجش میزان رضایت با رویکرد فازی نیز ،پژوهشهای معدودی در کریور انجیام
شده که از جملة آنها مطالعة درویش متولی و همکیاران ( )7810تحیت عنیوان «سینجش
رضایت دانرجو با بهرهگیری از رویکرد فازی (مطالعة موردی دانرگاه آزاد اسیالمی واحید
فیروزکوه)» ،رادفر و همکاران ( )7871با عنوان «اندازهگیری رضایت مرتریان با اسیتفاده از
منطق فازی (مطالعة موردی :دستگاه های خودپرداز بانک صادرات ایران در شهر تهیران)» و
حجازی ( )7875با عنوان «اندازهگیری رضایتمندی مرتریان شرکت رامک با روش فیازی»
قابل ذکر هستند .اما پژوهش حاضر در نوع خود که میزان رضایت ساکنان محلی از کیفییت
زندگی در روستاشهرها (شهرهای کویک) را ارزیابی میکنید ،اولیین میورد اسیت کیه در
کرور انجام میشود.
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تاکنون در داخل کرور در زمینة ارتقای روستاها به شهر و تأثیرات آن بر توسعة نواحی

ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای کویک با روش فازی

مبانی نظری
الف) رضایتمندی

رضییایتمندی بییه حییالتی از خریینودی افییراد اطییال م ییشییود کییه در نتیج یة ادراک و
حالت شادمانی ،خرنودی و مطلوبیتی که در نتیجة تأمین نیازها و برآورده کردن تقاضیاها و
احتیاجات مراجعه کننده توسط ارا ه کننده خیدمت در مراجعیه کننیدگان ایجیاد مییشیود،
رضایتمندی گفته می شود (فرهادنژاد .)7878 ،بهعقیدۀ کاتلر سطح رضایت تیابعی اسیت از
تفاوت بین ادراک از عملکرد و انتظارهای فرد (رهنورد .)7872 ،یعنی افراد با توجه بهییک
مجموعه آرزوها و نیازهایی که دارند ،شرایط فعلیشان را ارزیابی میکننید (حیاجینیژاد و
همکاران .)7871 ،یا برخی از محققان رضایتمندی اشخاص را انعکاس حالت روانرناختی،
تقدیرگرایی و عقالنیت ابزاری میدانند (رفیعیان و همکیاران .)7877 ،در سیالهیای اخییر
مطالعات متعددی در رابطه با شاخصهای بهبود کیفیت محیط زندگی صورت گرفته است.
یکی از جنبههای این مطالعات توجیه بیه تعامیل انسیان-محییط اسیت ،کیه در ایین روش
سنجش میزان رضایت مردم از محیط زندگیشان اهمیت مییابد (هوریهیان .)7175 ،7البتیه
سنجش رضایت نه فقط بر اساس محیط عینی ،بلکه بر پایة ادراک افراد از محیطی که به آن
تعلق دارند ،صورت میپذیرد (رفیعیان و خدایی ،)7877 ،که امیروزه ایین عمیل بیهوسییلة
پرسش از پاسخ دهندگان ارزیابی میگردد (هوریهیان .)7175 ،اولیین میدل نظیری دربیارۀ
رضایت از محل سکونت ،توسط مارنا و راجرز ( )7184بیان شده است .آن هیا رضیایت از
محیط سکونت را منوط به درک و ارزیابی شخص از ویژگیهای محیط زندگی دانسیتهانید
(رفیعیان و خدایی .)7877 ،بنابراین ،میزان رضیایتمندی انسیانهیا از محییط زیسیت خیود

1. Hourihan
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ارزیابیشان از شرایط محیط زندگی و تجربة فردی حاصل میگردد .بیهعبیارتی دیگیر ،بیه
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نرانگر میزان تحقق اهداف و برنامههای تدوین یافته جهت بهبود وضیعیت زنیدگی اسیت.
همچنین رضایت و نارضایتی از محییط ،مییزان مریارکت میردم در برنامیههیای توسیعه را
متجلی میسازد (شایان و همکاران .)7871 ،بنیابراین زمیانی افیراد ییک جامعیه از شیرایط
و خواستههای آنها عملی شود و بر مبنای الویت تقاضاهای آنها در امیور برنامیهرییزی و
سیاستگذاری اقدام گردد.
ب) کیفیت زندگی

کیفیت زندگی مفهومی نسبی است که در دو وجه عینی و ذهنی نمود یافته و بسیته بیه
موقعیتهای مختلف جغرافیایی و شرایط اجتماعی-فرهنگی فر میکنید .از ایین رو ارا یه
تعریفی جامع و مورد توافق همة نظریهپردازان برای آن وجیود نیدارد .عیدهای از صیاح
نظران کیفیت زندگی را بهعنوان قابلیت زیستپذیری ییک ناحییه ،برخیی دیگیر بیهعنیوان
اندازهای برای میزان جذابیت و برخی بهعنوان رفاه عمومی ،بهزیستی اجتمیاعی ،شیادکامی،
رضایتمندی و مواردی از این دست تعبیر کردهاند (اییپالی و مِنیون .)2007 ،7برخیی از آن
بهعنوان یک امر ذهنی یاد میکنند و آن را عبارت از میزان رفیاه جسیمی ،روان شیناختی و
اجتماعی که توسط افیراد ییا اشیخاص درک مییشیود و نریان دهنیدۀ مییزان رضیایت از
موهبتهای زندگی میدانند (سلیم زاده و همکاران .)7871 ،سازمان بهداشت جهیانی آن را
«درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ ،سیسیتم ارزشیی کیه در آن زنیدگی
میکنند ،اهداف ،انتظارات ،استانداردها و الویتهایران است» دانسته است (نجات.)7878 ،
ماسام ( )2002استدالل میکند که «کیفیت زندگی» میتواند بهعنوان دستاورد شیرایطی کیه

1. Epley and Menon
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زندگی خود احساس خرسندی خواهند کرد که برنامههای توسعه در راستای تحقق نیازهیا
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انتظارات و خواستههای افراد در آن تحقق مییابد ،در نظر گرفته شیود (غفیاری و امییدی،
 .)7878آرگیل کیفیت زندگی را با مفهوم تکوینی و سالمت فرد میسینجد یعنیی سیالمت
فرد به خوشحالی ،رضایت از زندگی ،نبیود بیکیاری و فقیدان ناهنجیاریهیا بسیتگی دارد
خود قلمداد میکند .داس ( )2007آن را بهعنوان بهزیستی یا عدم بهزیستی میردم و محییط
زندگی آنها تعریف کیرده اسیت .کوسیتانز و همکیاران در سیال  2008کیفییت زنیدگی را
بهعنوان میزان تأمین نیازهای انسانی در ارتباط با ادراکات افراد و گروهها از بهزیستی ذهنی
تعریف کردهاند (رضوانی و همکاران.)7871 ،
افزون بر این تحقیقات بیشماری بیر مقولیة «رضیایت» بیهعنیوان مفییدترین شیاخص
سنجش کیفیت زندگی ذهنی تأکید میکنند (اشنایدر .)7181 ،7شاخصهای ذهنی که سطح
رضایت افراد و گروهها را ارزیابی میکننید (کوسیتانز 2و همکیاران ،)2008 ،بیا توجیه بیه
پرسشهایی که محققان از طریق پرسرنامه از مردم دربارۀ احساسیات رضیایت ،شیادکامی،
ادراکات و ...میپرسند ،حاصل میشوند .در رابطه بیا شیاخصهیای عینیی و ذهنیی« ،لیی»
معتقد است که مناس ترین شیوه بیرای کریف کیفییت زنیدگی ،پرسییدن ادراک میردم از
زنییدگی آنهاسییت .او بییراین بییاور اسییت کییه شییاخصهییای ذهنیی بییرای برنامییهری یزی و
سیاستگذاری نسبت به شاخصهای عینی ارجحتر است .زیرا این شاخصها بازخوردهای
ارزشمندی را برای برنامهریزان و سیاستگذاران فراهم میکنند .با وجود این شاخصهیای
ذهنی پایایی کمتر و قابلیت اطمینان بیشتری دارند .یکی از دالیل پایایی کمتیر گزارشیات
ذهنی ،ناتوانی این شاخصها برای نمایش وضعیت محیط زندگی مردم است« .فو» میگوید
شاخصهای عینی بهتنهایی نمیتواننید کیفییت واقعیی زنیدگی را نریان دهنید .زییرا ایین
1. Schneider
2. Costanza
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شاخصها دارای پایایی باال و قابلیت اطمینان پیایین در ارزییابی بهزیسیتی انسیانی هسیتند
(رضوانی و همکاران .)7871 ،در رابطه با شاخصهای ذهنی کیفیت زنیدگی ،روانشناسیان
نیز معتقدند که اولین عامل تعیین کننده در مطالعة کیفیت زندگی ،بررسی نگرش فرد نسبت
بهعنوان عامل تعیین کننده در نگرش فرد به زندگی تأکید کردهاند.
از طرفی براون ( )7118مهمترین عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی در اجتماع را عوامل
اقتصادی (درآمد کافی و شیغل اییده آل) مییدانید (خوراسیگانی و کییانپور .)7874 ،زییرا
اندازهگیری شاخصهیای ذهنیی براسیاس پاسیخهیای ذهنیی و روانیی ماننید رضیایت از
دسترسیها و قدرت خرید صورت مییگییرد .انیدرز و ویتیی ( ،)7181سیطح رضیایت از
زندگی خانوادگی ،شغل ،درآمد ،رضایت از عملکرد دولت در کیل و رضیایت از خیدمات
موجود را از جمله عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی ذهنی قلمداد کیردهانید (همیان) .داینیر از
احساس رضایت از زندگی در اجتماع بهعنوان عاملی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی ذهنیی
یاد کرده است (داینر .)2000 ،7تغییر در سطح درآمد مردم ،شرایط زندگی ،وضیع سیالمت،
محیط ،فرار روحی روانی ،فراغت ،شادمانی خانوادگی ،روابط اجتمیاعی و ینیدین متغییر
دیگر نظیر آن به شکل مرک

کیفیت زندگی و تغییرات آن را تعییین مییکنید (رحمیان 2و

همکاران  .)2008کیفیت زندگی ذهنی بهدلیل پیچیدگی و ابهام موجود در آن کیه غالبیاً بیا
مفاهیم روزمره مانند خوب ،نامطلوب ،نسبتاً ضعیف و ...بییان مییشیود ،از عوامیل زییادی
متأثر است و این تأثیرگذاری بسته به شرایط محیطی ،جغرافیایی و فرهنگی متفاوت اسیت.
از این رو میتوان عواملی نظیر توان مالی و اقتصیادی (درآمید و شیغل پاییدار) ،دسترسیی
خدمات تجاری ،امکانات عمومی و رفاهی (مسکن ،آموزش و بهداشیت و درمیان) ،شیبکه
1. Diener
2. Rahman
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به زندگی است .بسیاری از نظریهپردازان بر مییزان احسیاس بهزیسیتی فیرد در زنیدگیاش
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حمل و نقل را جزو مؤثرترین شاخصها بر کیفیت ذهنیی سیاکنان محلیی سیکونتگاههیای
انسانی در کرورهای کمتر توسعهیافته از جمله ایران برشمرد.

اخیراً با رشد سریع شهرهای بزرگِ کرورهای کم تر توسعه یافته ،ظهور مسیا ل مربیوط
به کمبود واحدهای مسکونی و باال رفتن میزان بیکاری ،عدهای از محققان پیرنهاد کردهانید
برنامه ریزیهای توسعه بر اساس تأکید بر پویایی شهرهای کویک تهیه شود ،زیرا بیهدلییل
وجود امکانات شغلی ،تعلیم و تربیت و دیگر نیازهای اساسی ،شهرهای بزرگ مقصد نهایی
بیشتر مهاجران روستایی و مهاجران شهرهای کویک است (رضوانی و همکیاران.)7871 ،
طرفداران نظریة نقش شهرهای کویک در امر توسعه معتقدند در صورت تأمین ایین قبییل
نیازها در شهرهای کویک مسیرهای مهیاجرتی تغیییر یافتیه و بیهجیای شیهرهای بیزرگ،
شهرهای کویک مقصد نهایی مهاجران روستایی خواهد بود (شکویی .)7870 ،این شیهرها
قادرنیید بییا گسییترش فعالییتهییای غیرزراعیی از جملییه صیینعت و خییدمات زمینیة ایجییاد
فرصتهای شغلی جدید ،افزایش درآمد و رفاه را برای ساکنان محلیی مهییا نماینید .مرکیز
توسعة منطقیهای سیازمان ملیل متحید ( )UNCRDاعتبیار شیهرهای کوییک و مییانی در
کرورهای در حال توسعه را بیش تر در گرو سیاستهای توسعة کراورزی شامل پخرایش
روشهای افزایش بهرهوری و برنامههیای سیرمایهگیذاری در زییر سیاختهیای روسیتایی
میداند (سرایی و اسکندری ثانی.)7871 ،
راهبرد توسعة شهرهای کویک از دهة  7180بهمنظور ایجاد نظام سکونتگاهی متناسی
و یکپاریه و الگوی عادالنهتر اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت .عدم تعیادل در
نظام سلسله مرات

سکونتگاهی ،توزیع مکانی نامتعیادل جمعییت ،دوگیانگی بیین نیواحی

روستایی و شهری ،نادیده گرفته شیدن منیابع روسیتایی ،تریدید مهیاجرت روسیتاییان بیه
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ج) شهرهای کوچك
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شهرهای بزرگ ،نظام متمرکز مدیریتی ،همراه با آثار نیامطلوب اجیرای رویکردهیایی نظییر
رشد ،سب

قط

شد که راهبرد توسعة شهرهای کویک کیه مبتنیی بیر دییدگاه توسیعه از

پایین بهباالست ،در جهت اهداف توسعة شهری ،روستایی ،منطقهای و ملی مطیرح شیود و
عنایت قرارگیرد (قادرمزی .)7878 ،این راهبرد در ایران بهشکل تبدیل روستاهای بزرگ بیه
شهرهای کویک در جهت خارج نمودن روستاها از انزوای جغرافیایی و تحقق تعادلهیای
ناحیهای نمود پیدا کرده است (سرایی و اسکندری ثانی .)7871 ،بدین ترتیی

در بییش تیر

کرورهای در حال توسعه ،جهتگیری بهسوی شهرهای کویک یا روستاشهرها بیا اهیداف
بهبود رفاه و کیفیت زندگی مردم در شیهرها و روسیتاهای اطیراف ،کیاهش نیابرابریهیای
موجود بین سکونتگاهها ،بهبود نظام سلسلهمرات

سکونتگاهی ،کاهش مهاجرت روسیتاییان

به شیهرهای بیزرگ ،و تمرکززداییی از نظیام تصیمیمگییری بیه یکیی از وجیوه مریخص
سیاستهای برنامهریزی و عمران منطقهای تبدیل شد (رضوانی و همکاران.)7877 ،
دیدگاههای مختلفی در مورد نقیش شیهرهای کوییک در توسیعة منیاطق روسیتایی و
جلوگیری از مهاجرتهای روستایی و کارکرد آن ها بهعنیوان مراکیز خیدمات وجیود دارد.
آلنسو از جمله افرادی است که وجود آن ها را در تکمییل شیبکة اسیکان و ایجیاد مفصیلی
مناس

در برقراری تعادل بین زیستگاههای شهری و روستایی الزامی مییدانید .تیسیدل در

مورد توزیع شهرها از لحاظ تعداد و اندازه معتقد است ،با توجه به اینکه نیروهیای طبیعیی
بازار قادر به ایجاد نظام بهینة توزیع جمعییت در سیکونتگاههیای سیرزمین نیسیتند ،بیرای
پیرگیری از تمرکز در برخی از نقاط ،توجه به رشد شهرهای کویک مقیاس و میان مقیاس
باید بهعنوان راهی در سیاستگذاری نظام اسکان مورد تأکیید قیرار گییرد (امکچیی.)7878 ،
تجربیات جهانی بیانگر این واقعییت اسیت کیه شیهرهای کوییک نیواحی مطلیوبی بیرای
تمرکززدایی محسوب شده و محرک توسعة روستایی ،متعادل کنندۀ نظام اسکان جمعیت و
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در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای کرورها بیهوییژه کریورهای در حیال توسیعه میورد

ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای کویک با روش فازی

فراهم کنندۀ زمینههای تحقق توسعة پایدار بهشمار میآیند (جمعهپور و رشینودی.)7810 ،
نیل هنسن در تبیین نقش شهرهای کویک در توسعة ملی ،شهرنرینی اشاعه یافته از پیایین
(سیاست از پایین) را که توسعة شهرهای کوییک و مییانی را در بیر دارد ،وسییلة میسیر و
نیازهای اندک روسیتایی در مجیاورت زنیدگی آنیان اسیت (بیاقری .)7884 ،در برخیی از
کرورهای در حال توسعه نظیر یین ،کنیا ،مصر ،مالزی و برخی دیگر ،بهمنظور جلیوگیری
از تمرکز شدید شهری ،ایجاد فرصتهای شغلی جدید ،کاهش مهاجرتهای روستاییان بیه
شهرهای بزرگتر ،خدمات رسانی به روستاها و اهدافی از این دست ،به امر توسعه و ایجاد
شهرهای کویک از طریق تقویت کانونهای روسیتایی بیزرگ و ارتقیای آن هیا در سلسیله
مرات

سکونتگاهی توجیه گردییده اسیت .تجربیة کریورهای در حیال توسیعه در ایجیاد

شهرهای کویک جدید روستایی نیز حاکی از آن است که بیش تر تأکیدات بر روی توزییع
خدمات پایه در حوزههای نفوذ کراورزی بهمنظور تقویت جامعة روستایی از طریق فراینید
شهرنرینی روستایی صورت گرفته است (ایزدی خرامه.)7870 ،
تحقیقات انجام شده در ایران نیز نران میدهید کیه یکیی از اهیداف اصیلی دولیت در
پیگیری این سیاست ،حضور و نفوذ بیش تر در روستاها بهویژه در سالهای پیش از انقیالب
بوده است ،زیرا هر یند پایههای اقتصادی دولت تا پیش از اصالحات ارضی سال  7857بر
اقتصاد کراورزی با ساختار روستایی استوار بود ،اما مناسبات آن بیا روسیتا از طرییق نظیام
سنتی حاکم بر جامعه انجام میگرفت (رزاقی .)7818 ،تحقیقات دیگری در این زمینه نران
می دهد ،تثبیت جمعیت در نواحی روستایی ،افزایش فرصتهای شغلی بهوییژه در بخیش
خدمات اداری و تجاری افیزایش و بهبودکارکردهیای خیدماتی (اییزدیخرامیه )7870 ،در
شهرهای ایجاد شده و حوزۀ نفوذ مؤثر بوده است .بسیاری از صاح نظران ،برنامهرییزان و
سیاستگذاران در سطوح ملی و بینالمللی بر قابلیت شهرهای کویک و مییانی بیرای بهبیود
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عملی جهت توسعة کرورهای در حال توسعه دانسته است کیه هیدف آن کمیک بیه رفیع
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کیفیت زندگی انسانها تأکید دارند (مرکز توسعة منطقهای سازمان ملل متحد .)2008 ،7و بر
نقش مثبت این شهرها در تسهیلگری ارا ة انواع خدمات بیه سیاکنان محلیی و روسیتاهای
پیرامونی ،کاهش بسیاری از مریکالت شیهری کیه از طرییق ورود مهیاجران روسیتایی بیه
بنابراین توجه به این شهرها در شبکه اسکان میتواند با کاهش شکاف موجود بیین شیهر و
روستا از لحاظ شاخصهای کیفیت زندگی بر بهبود شرایط و افزایش استانداردهای زندگی
کمک کند و در حقیقت نقش یک مکمل اقتصادی و اجتماعی را بازی کند.
روش
ماهیت تحقیق حاضر ،توصیفی-تحلیلی و روش آن ،پیمایش بر پایة روش فازی اسیت.
برای گردآوری اطالعات از روشهای کتابخانهای و اسینادی و مییدانی (پرسرینامة محقیق
ساخته) استفاده شده است .پرسرنامه عالوه بر پرسشهای عمومی (جنسییت ،سین ،مییزان
تحصیالت ،وضعیت شغلی ،وضعیت تأهیل) ،از  54پرسیش اصیلی پینج گزینیهای (طییف
لیکرت) ترکیل گردیده که بهطور همزمان از سرپرست خانوار در مورد دو مرحلیة زمیانی
قبل و بعد از شهر شدن پرسیده شده است .جامعة آمیاری ،کلییة سرپرسیتان خیانوار در دو
شهر کویک بنک و بردخون واقع در استان بوشهر هستند که در سال  7817شیامل 75888
نفر جمعیت و  2775خانوار بودند .حجم نمونه بر مبنیای خیانوار و بیا اسیتفاده از فرمیول
کوکران  287نفر سرپرست خانوار محاسبه شد .سپس بهمنظور ارزیابی شاخصهای کیفیت
زندگی ،ابتدا ابعاد ،شاخصها و معرفهیای پیژوهش بیا عناییت بیهشیرایط جغرافییایی و
خصوصیات اقتصادی و اجتماعی محدودۀ مورد مطالعیه ،تعییین (جیدول  )7و پیس از آن

1. UNFPA
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شهرها و بهبود کیفیت و استانداردهای زندگی در کرورهای در حیال توسیعه بیاور دارنید.

ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای کویک با روش فازی

پرسرنامه تدوین گردید .دلیل اکتفا به ابعاد اقتصادی و اجتمیاعی زییاد بیودن معیرفهیا و
جلوگیری از پایین آمدن کیفیت تحقییق بیوده اسیت .رواییی پرسرینامه بیا نظرخیواهی از
استادان و متخصصان بررسی و اصالحات الزم انجام گرفت .پایایی پرسرنامه نیز بهوسییلة
در نرمافزار  MATLABاستفاده گردید.
جدول ( )7شاخصها و معرفهای کیفیت زندگی
ابعاد

شاخصها

اقتصادی

توان اقتصادی
خدمات اقتصادی
امکانات رفاهی
امکانات فراغتی

اجتماعی

سالمت و تغذیه

معرفها
درآمد و پایداری درآمد ،اشتغال ،قیدرت خریید کاالهیای اساسیی ،قیدرت خریید کاالهیای
رفاهی ،توان مالی (در پرداخت پول آب ،بر و سوخت)
امکانات خیدماتی (خیرده فروشیی ،سیوپر مارکیت ،رسیتوران ،نیانوایی) ،شیرکت تعیاونی،
تسهیالت بانکی
نوع راه دسترسی ،وضعیت و کیفیت حمل و نقل بار و مسیافر ،وضیعیت و کیفییت مسیکن،
دسترسی به رادیو ،تلویزیون و کتابخانه
پارک و فضای بازی کودکان ،زمین ورزشی
تمکن مالی در معالجة بیماریها ،دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی ،وضیعیت و کیفییت
تغذیة خانواده ،دسترسی به آب شرب سالم و بهداشتی
امکانات و خدمات آموزشی (کودکستان ،ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرسیتان و پییش دانریگاهی)،

آموزش و درمان

کیفیت امکانات و خدمات بهداشتی درمانی (خانیة بهداشیت ،درمانگیاه ،داروخانیه ،پزشیک
عمومی و ماما) ،خدمات بیمة تأمین اجتماعی

رضایت از زندگی

رضایت کلی از تسهیالت زندگی ،احساس تعلق مکانی ،رضایت از عملکرد دولت
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روش فازی و ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی
ابهام و عدم قطعیت ذاتی حاکم بر محیطهای برنامهریزی در ارزیابی اهداف ،معیارها و
واحدهای تصمیمگیری از یک سو و ناسازگاری و عدم دقیت در نظیرات و قضیاوتهیای
افراد تصمیمگیرنده از سوی دیگر ،سب شده تا نظریة مجموعههای فازی و بهتبع آن منطق
فازی بهصورت روشی کارآمد و مفید برای مواجهه با ابهام موجود در این گونه محیطهیا و
صورتبندی ریاضی آن در برنامهریزیها و تصمیمگیریها درآید (امینی فسخودی.)7874 ،
نظریة مجموعهها و منطق فازی برای شرایط عدم اطمینان کاربرد دارد.
فرمییولبنییدی بسییاری از مفییاهیم و متغیرهییای غیردقییق و مییبهم ،اسییتدالل ،کنتییرل و
تصمیمگیری در شرایط نبود اطمینان براساس این نظریه ممکن میشیود (طیاهری.)7887 ،
در این مسیر گزارههای زبانی کیفیت زندگی در زندگی روزمره که با عباراتی ماننید «زییاد،
خیلی زیاد ،متوسط ،خیلی کم ،نسبتاً مطلوب ،نسبتاً نامطلوب ،نامطلوب و » ...بیان میشیود،
دقت مرخصی ندارند .ارزیابی دقیق میزان رضایتمندی در روشهای معمیول و کالسییک،
بهعلت ابهام موجود در گزارههای زبانی تقریباً ناممکن بهنظر میرسد .بیهوییژه زمیانی کیه
بخواهیم ذهنیت و ادراک مردم را از یک مسئلة کیفیی بسینجیم ،تعییین کیردن عیددی کیه
نرانگر تصویری کلی از شاخصهای اقتصادی و اجتماعی باشد ،مرکالت افزایش مییابند
(رضوانی و صحنه.)7875 ،
روش فازی قابلیت به کارگیری مجموعة انبوهی از گزارههای زبانی میبهم و متغیرهیای
مختلف توأم با یکدیگر را دارا میباشد و قادر است نتیایجی واقعییتیر ارا یه نمایید .ییک
مجموعة فازی با تابع عضویت آن مرخص میشود.
در نظریة کالسیک تابع عضویت مجموعهای است کیه عیدد ییک در میرز آن و صیفر
بیرون آن قرار میگیرد .برای یک مجموعة فازی تابع عضویت بهگونهای تعریف مییگیردد
که در فاصلة بین صفر و یک قرار میگیرد .تیابع عضیویت ،درجیة عضیویت هیر کیدام از
مقادیر را در مجموعة مرخص میکند (هاشمی و همکیاران .)7878 ،بیهمنظیور تعرییف و
مرخص نمودن یک مجموعة فازی ،تابع عضویت  μAمیورد نییاز اسیت ،کیه نگاشیت آن
بهصورت زیر میباشد:
μA: X
}{0 , 1

ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای کویک با روش فازی

شکل ( )1گزارههای زبانی فازی در یك متغیر کیفیت زندگی

1. Al-Jarah and Abu-Qdais
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در اینجا مقدار ) μA(xعبارت از مقدار عضویت یا درجة عضویت است ،کیه بییانگر درجیة
تعلق  xبهمجموعة فازی است .هر یه مقدار ) μA(xبهیک نزدیکتر باشد ،درجیة تعلیق عنصیر x
به مجموعة فازی بیشتر است و اگر  μA(x) = 0باشد آنگیاه مییگیوییم عنصیر  xبیه مجموعیة
فازی  Aاصالً تعلق ندارد .یک تابع عضویت میتواند هر شکلی را براسیاس تعرییف و ماهییت
مسئله توسط طراح از نقطه نظر سادگی ،سرعت و کارایی بهخود بگییرد (الجیراح و ابوقیدیس،7
 .)2001در واقع یکی از ویژگیهای اساسی منطق فازی ،در استفاده از ساختار قانون پاییه اسیت
که در طی آن مسا ل کنترلی بهییک سیری قیوانین  If x And Y Then zتبیدیل میی شیوند کیه
پاسخگوی خروجی مطلوب سیستم برای شرایط ورودی داده شیده بیه سیسیتم مییباشید .ایین
قوانین ساده و آشکار برای توصیف پاسخدهی مطلوب سیستم با اصطالحاتی از متغیرهیای زبیان
شناختی بهجای فرمولهای ریاضی استفاده میشوند .بهعبارتی منطق فازی میخواهد بیا اسیتفاده
از طیفی از عضویت (از صفر تا یک) گزارههای زبانی را شبیه سازی کند .ییک توابیع عضیویت
متغیر زبانی کیفیت زندگی را میتوان بهشکل زیر نمایش داد (شکل  7و جدول .)2
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جدول ( )2گزارههای زبانی و دامنههای فازی یك متغیر وضعیت کیفیت زندگی
گزارههای زبانی دامنههای فازی

نام متغیر

X > 5/4

7/4 > X >5/4

0>X>8

X > 7/4

مراحل تحلیل وضعیت کیفیت زندگی با روش فازی
الف) فازی سازی ورودیها :در این مرحله متغیرهای پژوهش که با استفاده از پرسییدن
ادراک ذهنی روستاییان از کیفیت زندگی بهدست آمد ،بهنجار شد و سپس مجموعة فیازی،
متغیرها و شاخصهای ورودی و خروجی تعریف شد .تابع عضویت هر متغییر و شیاخص
نرانگر میزان کیفیت زندگی در آن متغیر و شاخص در هر سکونتگاه است .طبقهبندی توابع
عضویت داده ورودی را بهصورت مجموعههیای فیازی در یهیار طییف مطلیوب ،7نسیبتاً
مطلوب ،2نسبتاً نامطلوب 8و نا مطلوب 5تقسیم میکند که دامنیة تمیام دادههیای ورودی بیا
ینین متغیرهایی یا نسبت دادن درجه ،تقسیم بندی میشود.
ب) استنتاج :پس از تعریف درجات توابع عضویت متغیرها به زبان فیازی و بیهتبیع آن
شکلگیری قواعد «اگر-آنگاه» فازی ،قواعد مورد نظر تدوین شده و خروجی فازی حاصیل
خواهد شد (کردستانی و رحیمی .)7877 ،متغیرهای قرار گرفته در یک خوشه با استفاده از
عملیات اشتراک فازی محاسبه خواهند شد .در این مرحله نظر کارشناس خبره در موضیوع
مورد مطالعه بهعنوان پایگاه دانش و مجموعة قوانین بنیانی که در آن متغیرهای زبانی بهکیار
1. Desirable
2. Relatively Desirable
3. Relatively Udesirable
4. Udesirable
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متغیر

مطلوب

نسبتاً مطلوب

نسبتاً نامطلوب

نامطلوب

ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای کویک با روش فازی

میرود ،اعمال شده و با استفاده از قواعد اگر-آنگاه فازی ،تمام حاالت ممکن برای متغیرها
و شاخصهای کیفیت زندگی و همة سکونتگاههای روسیتایی در نظیر گرفتیه شیده اسیت.
مقدار عضویت تابع خروجی ،اشتراک دو تابع ورودی است .در مرحلة مذکور قواعد فیازی
و تحلیل قرار گرفت .خروجی مورد نظر طبق ضرای

بیهدسیت آمیده از طرییق وزندهیی

مبتنی بر نظر افراد خبره حاصل گردید.
ج) نافازی سازی :در این مرحله پس از بررسی نتایج قواعد فازی ،دادههیای کیفیی بیه
دادههای کمی طی فرآیندی تبدیل شد .در این رابطه یندین روش تبدیل بر پایة الگوریتم-
های ریاضی وجود دارد .روش «مرکز ثقیل» از جملیه مهیمتیرین آنهیا اسیت کیه در ایین
پژوهش از آن استفاده شده است (الجراح و ابوقدیس.)2001 ،

محدودۀ پژوهش
شهر بردخون بهلحاظ تقسیمات سیاسی جزو دهستان بردخون ،بخش بردخیون و شهرسیتان
دَیر در استان بوشهر میباشد (شکل  )2و در عرض جغرافییایی  27درجیه و  8دقیقیة شیمالی و
طول جغرافیایی  47درجه و  27دقیقة شرقی واقع شده است .این شهر در سرشیماری نفیوس و
مسکن  7874دارای  187خانوار و  5800نفر جمعیت بیوده (مرکیز آمیار اییران ،)7874 ،کیه در
سال  7817این جمعیت به  5418نفر و 7087خانوار افزایش پیدا کرده است .اقتصیاد ایین شیهر
غالبا بر پایة کراورزی (پرورش گیاهان جالیزی ،دامداری) و میاهیگیری در درجیة اول و سیپس
امور خدماتی (مانند بازرگانی و خرید و فروش یا امور اداری) استوار است.
شهر بنک از توابع دهستان حومه ،بندر کنگان و شهرستان کنگان در استان بوشهر است (شیکل
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محتمل تدوین گرته و در نهایت در جعبه ابزار فازی در نرمافزار  MATLABمورد ارزیابی
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 )8که براساس سرشماری  7874دارای 7847خانوار و  7848نفر جمعیت بوده (مرکیز آمیار اییران،
 ،)7874که در سال  7817جمعیت آن به  1870نفر و  7881گسترش پیدا کرده است .اقتصیاد ایین
شهر به خاطر موقعیت جغرافیایی آن که در مسیر بوشهر-بندر عباس واقع شیده ،در درجیة اول بیر
کراورزی (کرت گوجه فرنگی ،گندم دیم و دامداری) استوار میباشد.
یافتهها
از میان کلیة افراد نمونه %20/4 ،زن و  %81/4مرد بودند .بیشتر پاسیخگویان ( )%44/5بیین
 80تا  44سال سن داشتهاند %51/1 .از آنهیا دارای سیواد زییر دییپلم و  %40/7سیواد دییپلم و
باالتر بودند .از نظر وضعیت شغلی ،اغل

پاسخگویان دارای مریاغل آزاد و کیارگری (،)%85/4

 %27دارای مراغل کراورزی و دامداری %20 ،کارمند و معلم و  %78/4بیکار بودند.
برای اینکه از ارزیابی پیامدهای مثبت و منفی سیاست تبدیل روستا به شهر شناخت درسیتی
پیدا کنیم و این شناخت دقیق و نزدیکتر به دنیای واقعیی میا باشید ،در ایین پیژوهش از روشیی
علمی با نگاه یندارزشی (روش فازی) بهرهگیری شده است .ایین پیژوهش مییزان رضیایتمندی
ساکنان محلی دو شهر کویک بنک و بردخون که اولی در سیال  7871و دومیی در سیال 7881
به شهر تبدیل شدهاند ،با روش فازی مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده است.
قبل از شهر شدن
بنک و بردخون قبل از اینکه به شهر تبدیل شوند به بسیاری از خیدمات عمیومی و رفیاهی
دسترسی یندانی نداشته و برای عرضة تولیدات کراورزی خود به بیازار فیروش بیا مریکالت
زیادی مواجه بودند .ساکنان این سکونتگاهها از این نظر که شکاف زییادی بیین زنیدگی خیود و
ساکنان شهری پیرامون بهلحاظ برخورداری از بسیاری از امکانات زنیدگی را لمیس مییکردنید،
احساس رضایت کمی از کیفیت زندگیشان در روستا داشیتند .طبیق یافتیههیای ایین پیژوهش،
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پایة فعالیتهای خدماتی (سرویس دهی به بنگاههای حمیل و نقیل و مسیافر) و سیپس بیر مبنیای

ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای کویک با روش فازی

میزان رضایتمندی در هر دو شهر بنک و بردخون بهترتی
ضری

در ابعاد اقتصیادی و اجتمیاعی دارای

 0/405و  0/575است (جدول  ،)8که بییانگر کیفییت زنیدگی در حید نسیبتاً نیامطلوب

میباشد (شکل  .) 2در ایین مییان ،در بعید اقتصیادی بهتیرین وضیعیت بیه شیاخص «خیدمات
شاخص «امکانات فراغتی» تعلق دارد .بدین مفهوم که ساکنان محلی در هر دو شیهر از خیدمات
اقتصادی و امکانات رفاهی بیشتیرین احسیاس خرسیندی و از امکانیات فراغتیی و سیالمت و
تغذیه کمترین احساس خرسندی را داشتهاند.
جدول ( )3استنتاج وضعیت کیفیت زندگی با روش فازی (قبل از شهر شدن)
ابعاد
اقتصادی
اجتماعی
کل

شاخصها

ضرایب شاخصها

رتبۀ شاخصها

ضرایب کلی

بَنَك

بُردِخون

توان اقتصادی

0/421

0/587

خدمات اقتصادی

0/111

0/111

امکانات رفاهی

0/118

0/118

2

امکانات فراغتی

0/888

0/827

1

8

سالمت و تغذیه

0/888

0/888

1

1

آموزش و درمان

0/488

0/585

5

5

رضایت از زندگی

0/481

0/588

8

8

-

-

-

0/571

0/577

0/574

-

-

-

-

7

2

-

-

-

رتبۀ کیفیت زندگی در سکونتگاه

بَنَك

بُردِخون

هر دو شهر

0/488

0/587

0/405

0/578

0/572

0/575

11

بَنَك

بُردِخون

4

4

7

2
7
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اقتصادی» و در بعد اجتماعی بهترین وضعیت به شاخص «امکانیات رفیاهی» و کیمتیرین آن بیه
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از یپ به راست بردخون با ضری

(بهترتی

 0/577و بنک با ضری

 0/571در بازۀ «نسبتاً نامطلوب» قرار

گرفتهاند)

بعد از شهر شدن
بعد از تبدیل روسیتاهای بنیک و بردخیون بیه شیهر ،بسییاری از خیدمات و امکانیات
زیربنایی و رفاهی (آموزشی ،بهداشتی-درمانی ،مرکز خدمات کراورزی و ) ...به سرعت به
این سکونتگاه وارد شد .از این رو نتایج بیانگر افزایش یرمگیر احساس خرسندی ساکنان
از اوضاع اقتصادی و اجتماعی کیفیت زندگی در محل سکونت و مانیدگاری در آن نسیبت
به زمان قبل از تبدیل شدن به شهر است .بهطوری که مییزان رضیایتمندی در هیر دو شیهر
بنک و بردخون بهترتی

در ابعاد اقتصادی و اجتماعی از  0/405و  0/575در زمیان قبیل از

شهر شدن به  0/117و  0/117در زمان بعد از شهر شیدن افیزایش یافتیه اسیت ،کیه طبیق
استنتاج منطق فازی میزان کیفیت زندگی در حد نسبتاً مطلوب را نران می دهد (جیدول 5
و شکل  .)8در این بین ،در بعد اقتصادی «خدمات اقتصادی» و در بعد اجتمیاعی شیاخص
«رضایت از زندگی» (احساس تعلیق مکیانی ،رضیایت از عملکیرد دولیت و خرسیندی از
سکونت در اجتماع محل) بهترین وضعیت را دارند .اما بدترین وضعیت کیفیت زنیدگی در
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شکل ( )2خروجی استنتاج فازی از کیفیت کیفیت زندگی (قبل از شهر شدن) در محدودۀ مورد مطالعه

ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای کویک با روش فازی

بعد اقتصادی از آن شاخص «توان اقتصادی» و در بعد اجتمیاعی از آن «امکانیات فراغتیی»
میباشد .یعنی ساکنان محلی از شاخصهیای «رضیایت از زنیدگی» و «آمیوزش و درمیان»
بیشترین و از «امکانات فراغتی» کمترین احساس مطلوبیت را دارند.
اقتصادی بوده است.
جدول ( )4استنتاج وضعیت کیفیت زندگی با روش فازی (بعد از شهر شدن)
ابعاد
اقتصادی
اجتماعی
کل

شاخصها

ضرایب شاخصها
بُردِخون
بَنَك

بَنَك

رتبۀ شاخص
بُردِخون
بَنَك

ضرایب کلی
هر دو شهر
بُردِخون

توان اقتصادی

0/112

0/115

خدمات اقتصادی

0/117

0/111

امکانات رفاهی

0/118

0/114

5

امکانات فراغتی

0/147

0/141

8

8

سالمت و تغذیه

0/115

0/114

4

4

آموزش و درمان

0/188

0/188

2

2

رضایت از زندگی
-

0/805
-

0/874
-

0/117

0/805

0/807

7
-

7
-

-

-

2

7

-

-

-

رتبۀ کیفیت زندگی در سکونتگاه

0/118

0/115

0/111

0/802

0/117

0/117

11

1

1

8

8
4
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در کل ،میزان مطلوبیت کیفیت زندگی در بعد اجتماعی غال تیر و برجسیتهتیر از بعید
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(بهترتی از یپ به راست بنک با ضری  0/117و بردخون با ضری  0/805در بازۀ «نسبتاً مطلوب» قرار گرفتهاند)

یافتههیای کلیی بیهدسیت آمیده حیاکی از آن اسیت کیه وضیعیت کیفییت زنیدگی در
سکونتگاههای مورد مطالعه در زمان قبل از شهر شدن در حد نسبتاً نیامطلوب قیرار داشیته
است ،که بهترتی

در دو شهر بنک و بردخون دارای ضری

 0/571و  0/570بهدست آمده

است .اما در زمان بعد از شهر شدن میزان مطلوبیت بیهحید نسیبتاً مطلیوب ارتقیاء یافتیه و
در بنک و بردخون ضرای

بهترتی

 0/117و  0/805را بهخود اختصاص داده است .رتبه-

بندی شاخصها نران داد که شاخصهای «رضایت از زندگی ،آموزش و درمان و خدمات
اقتصادی» در هر دو شهر بهترتی

رتبههای اول تا سوم و شاخص «امکانات فراغتیی» رتبیة

آخر را بهخود اختصاص دادهاند .رتبة سکونتگاهها نیز نریان از رضیایت بیاالتر سیاکنان در
شهر بردخون دارد (جدول  8و جیدول  .)5در کیل ضیری

مطلوبییت کیفییت زنیدگی از

 0/574در زمان قبل از شهر شدن به  0/807در زمان بعد از شهر شدن بهبود یافته است.
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شکل ( )3خروجی استنتاج فازی از کیفیت کیفیت زندگی (بعد از شهر شدن) در محدودۀ مورد مطالعه

ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای کویک با روش فازی

بحث
کیفیت زندگی در فضاهای برنامهریزی شده ،کاهش نابرابریها ،افزایش حس تعلیق بیه
مکان و دسترسی عادالنة مردم بهعوامیل و عناصیر توسیعه ،هیدف اصیلی برنامیهرییزان و
روستاهای ارتقاء یافته به شهر با روش فازی و از دید جامعة نمونیه پرداختیه اسیت .طبیق
نتایج منطق فازی در مرحلة زمانی قبل از شهر شدن ،میزان متوسط مطلوبیت کیفیت زندگی
بهترتی

در ابعاد اقتصادی و اجتماعی دارای ضری

 0/405و  0/575بود که در این مییان،

در بعد اقتصادی بیشترین مطلوبیت کیفیت زندگی از آن شاخص خیدمات اقتصیادی و در
بعد اجتماعی بیشترین مطلوبیت به شاخص «امکانات رفاهی» و کمتیرین آن بیه شیاخص
«امکانات فراغتی» تعلق داشت .بدین مفهوم که ساکنان محلی در هیر دو شیهر از خیدمات
اقتصادی و امکانات رفاهی بیشترین احساس مطلوبیت و از امکانات فراغتی و سیالمت و
تغذیه کمترین احساس مطلوبیت را داشتهاند.
در مرحلة زمانی بعد از شهر شدن ،نتایج بیانگر افزایش یرمگیر احساس خرسیندی از
اوضاع اقتصادی و اجتماعی زندگی در محل سکونت و مانیدگاری در آن نسیبت بیه زمیان
قبل از تبدیل شدن به شهر بود .بهطوری که میزان متوسط کیفیت زندگی بهترتی
اقتصادی و اجتماعی قبل از شهر شدن از  0/405و  0/575بیه ضیرای

در ابعیاد

 0/117و  0/117در

زمان بعد از شهر شدن افزایش یافته است .در این بین ،در بعد اقتصادی «خدمات اقتصادی»
و در بعد اجتماعی شاخص «رضایت از زندگی» (احساس تعلق مکانی ،رضایت از عملکرد
دولت و خرسندی از سکونت در اجتماع محل) بهترین وضیعیت را داشیتند .امیا کیمتیرین
تأثیر در بعد اقتصادی از آن شاخص «توان اقتصادی» و در بعید اجتمیاعی از آن «امکانیات
فراغتی» می باشد .از این رو میتوان استنباط نمود که برنامههای دولت در این سکونتگاههیا
بیشتر بر امور خدمات رسانی و تقویت امکانات عمومی متمرکز و استوار بوده و میباشید

19

Downloaded from refahj.uswr.ac.ir at 0:13 +0430 on Sunday June 24th 2018

سیاستگذاران میباشد .با این نگرش ،تحقیق حاضر به ارزییابی وضیعیت کیفییت زنیدگی
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تا امور اقتصادی مانند ایجاد اشتغال و تولید و کس

درآمد .بههمین دلیل است که سیاکنان

محلی از توان اقتصادی خود کمترین احساس رضایت را ابراز نمودهاند.
در مجموع سیاکنان محلیی از شیاخصهیای رضیایت از زنیدگی و آمیوزش و درمیان
زندگی در بعد اجتماعی غال تر و برجستهتر از بعد اقتصادی بوده است.
نتایج کلی بهدست آمده حاکی از آن است که وضعیت کیفیت زندگی در سکونتگاههای
مورد مطالعه در زمان قبل از شهر شدن در حد «نسیبتاً نیامطلوب» قیرار داشیته اسیت ،کیه
در دو شهر بنک و بردخون دارای ضری

بهترتی

 0/571و  0/570بهدست آمده است .اما

در زمان بعد از شهر شدن میزان مطلوبیت بهحد «نسبتاً مطلوب» ارتقاء یافته و بهترتیی
بنک و بردخیون ضیرای

در

 0/117و  0/805را بیهخیود اختصیاص داده اسیت .رتبیهبنیدی

شاخصهای کیفیت زندگی نران داد که شاخصهای «رضایت از زندگی ،آموزش و درمان
و خدمات اقتصادی» در هر دو شهر بهترتی

رتبههای اول تیا سیوم و شیاخص «امکانیات

فراغتی» رتبة آخر را بهخود اختصاص دادهاند .رتبة سکونتگاهها نیز نران از رضایت بیاالتر
ساکنان در شهر بردخون دارد .لذا میتوان استنباط نمود که رشد سریع خدمات و امکانیات
رفاهی ،افزایش دسترسیها به خدمات اقتصادی و تسهیالت مکمیل بخیش کریاورزی و...
سب

شده ساکنان محلی در حد باالیی از زندگی خود احساس خرسندی نمایند و تماییل-

شان به ماندگاری در محل سکونت افزایش یابد .بهطور کلی سیاست تبدیل روستا به شیهر
بهطور یرمگیری در افزایش احساس تعلق مکانی در محدودۀ مورد مطالعیه ،نقیش بیازی
کرده است .بهطوری که میزان مطلوبیت کیفیت زندگی از ضیری
شهر شدن به ضری

 0/574در زمیان قبیل از

 0/807در زمان بعد از شهر شدن بهبود یافته اسیت .بیدین معنیی کیه

میزان مطلوبیت کیفیت زندگی بهطور متوسط در هیر دو شیهر  0/271واحید ارتقیاء یافتیه
است.
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بیشترین و از امکانات فراغتی کمترین احساس مطلوبیت را دارند ،ضمن ایینکیه کیفییت

ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای کویک با روش فازی

از علل اساسی بهبود یرمگیر میزان خرسندی از شاخصهای اقتصادی کیفیت زنیدگی
(خدمات اقتصادی) در دو شهر بنک و بردخون میتوان به گسترش بسییار بیاالی امکانیات
خدماتی (فروشگاههای مواد غذایی ،رستوران ،نانوایی ،مسافرخانه و ،) ...ارا ة نسبتاً گستردۀ
و دامی و دستیابی ساکنان محلی به شغل بهتر و درآمد بیشتر و پاییدارتر اشیاره نمیود .در
شهر بنک ،از عوامل مهم افزایش کیفیت زندگی بعد از ارتقای این سیکونتگاههیا بیه شیهر،
میتوان اراضی نسبتاً گسترده و حاصلخیز ،تولیدات باالی محصوالت کراورزی (بیه وییژه
گوجه فرنگی و گندم دیم) تحت حمایت دولت و موقعیت مطلوب جغرافیایی (نزدیکی بیه
مراکز شهری و بین راهی بودن) آن را ذکر نمود .ارتقای امکانات زیرساختی (راه دسترسی،
سیستم لوله کری آب شرب ،شبکة تلفن و ،) ...عالوه بیراین افیزایش یریمگیر امکانیات
بهداشتی-درمانی در شهر بردخون و موقعیت ارتباطی مناس

در شهر بنک از جمله عوامل

مهمی هستند که در بهبود یرمگیر میزان مطلوبیت در بعد اجتماعی تأثیر فراوانی داشتهاند.
در شهر بردخون ،وجود امکانات درمانی و پزشکی نسبتاً کافی و مناس

(یک درمانگاه ،دو

تا پزشک عمومی ،یک پزشک متخصص ،ییک دندانپزشیک ،ییک متخصیص مامیایی و دو
داروخانه) و وجود زیرساختهایی مانند راه دسترسی آسفالته درجیة ییک ،معیابر مناسی
داخل شهر ،شبکة بر و تلفن ،وجود کودستان و دو دبیرستان تأثیر بسیار زییادی در بهبیود
رضایت ساکنان محلی از زندگی در اجتماع محل داشیته اسیت .در شیهر بنیک ،بیا وجیود
امکانات بهداشتی درمانی کمتر ،نبود کودکستان و تعیداد کیم کیالسهیای درس دبیرسیتان
نسبت به بردخون و میزان جمعیت رضایت باالیی از این امکانات و خدمات وجیود داشیته
است .از دیگر عوامل مؤثر در بهبود کیفیت زندگی ،بهبود وضعیت و کیفیت تغذیه ،کیفییت
دسترسی به آب شرب بهداشتی و کیفییت دسترسیی بیه امکانیات بیه خیدمات پزشیکی و
درمانی ،ارتقای کیفیت دسترسی به گیرنیده شیبکههیای تلویزییونی ،کیفییت راه دسترسیی،
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تسهیالتی همچون وام مسکن و کراورزی به مردم ،بهبود بازار فروش تولیدات کریاورزی
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کیفیت معابر داخل روستا و دسترسی به مراکز شیهری ،افیزایش امکانیات خیدماتی (ماننید
رستوران ،نانوایی ،مسافرخانه و ارتقای فروشیگاهیای میواد غیذایی و بسییاری از خیدمات
دیگر) که بعد از شهر شدن به آنها دست یافتهاند ،قابل ذکر هستند.
ارتقای مطلوبیت کیفیت زندگی ساکنان محلی-البته بیشتر در ابعاد خدماتی و زیرساخت-
های مصرف گرایانه -است و به زیرساختهای تولیدی و اشتغالزا کمتر توجه شده است.
با این وجود میتوان نتیجه گرفت که سیاست مزبور نقش محوری در ارتقا و بهبود کیفیت
زندگی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی ایفا کرده است .بنابراین بهکارگیری و ادامة این
سیاست در کرور ایران میتواند بهعنوان یک راهکار در ارتقای کیفیت زندگی در
روستاهای بزرگ و مستعد شهر شدن ،مد نظر سیاستگذاران و برنامهریزان باشد .البته در
صورت توسل بهاین سیاست بایستی همزمان با ارتقای زیرساختها و بهبود خدمات
رسانی ،بهطور متوازن بهامر تولید و اشتغال زایی و تقویت احساس مکان دوستی از این
طریق ،توجه ویژه نمود.
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