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چکیده
رشد سریع شهرنشینی در دهههای اخیر و بی توجهی به ابعاد کیفیت زندگی انسان ،پیامدهای نامطلوب بر سطح
سالمت فردی و اجتماعی شهرها را به دنبال داشته است .همچنین باعث چرخهی نامطلوبی از عدم تعادلهای
اجتماعی -اقتصادی و زیست محیطی و در مجموع نزول کیفیت زندگی شهری شده است .کیفیت زندگی عنصر
کلیدی شهرها و مناطق جذاب و رقابتی است چراکه نشان دهندة عامل جذب و نگهداشت افراد ،شرکتهای
جدید و نیز جمعیتهای ساکن میباشد .لذا ضرورت اندازهگیری کیفیت زندگی بشکل فزایندهای اهمیت یافته
است.هدف پژوهش حاضر تحلیل و سنجش میزان کیفیت زندگی در نواحی شهر گرگان با استفاده از مدلهای
کمی و تصمیمگیری چند معیاره  WASPASو وزن دهی آنتروپی شانون و سیستم اطالعات جغرافیایی Arc
Gisاستفاده شده است.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی -تحلیلی و شیوه
گردآوری دادهها اسنادی میباشد .نتایج پژوهش نشان میدهد شاخصهای کیفیت زندگی شهری در نواحی
هشتگانه گرگان به صورت نرمال و متعادل نیست .نواحی شهر گرگان در سطوح مختلف برخورداری قرار
گرفتهاند که از بین  8ناحیه شهری ،ناحیه یک با ضریب اولویت ( )0/657در رتبه نخست ،ناحیه دو با ضریب
اولویت( )0/574در مرتبه دوم ،ناحیه هشت با ضریب اولویت( )0/428در مرتبه سوم ،ناحیه چهار با ضریب
اولویت( )0/411در مرتبه چهارم ،ناحیه پنج با ضریب اولویت( )0/397در مرتبه پنجم ،ناحیه شش با ضریب
اولویت ( )0/378در مرتبه ششم ،ناحیه هفت با ضریب اولویت( )0/358در مرتبه هفتم و ناحیه سه با ضریب
اولویت ( )0/315در مرتبه هشتم و محروم ترین ناحیه شهر گرگان شناخته شده است ،که این بیانگر وضعیت
نامناسب شهر گرگان از لحاظ برخورداری از شاخصهای عینی کیفیت زندگی است.
واژگان کلیدی :کیفیت زندگی شهری ،مدل تصمیمگیری  ،WASPASشهرگرگان

شاپا الکترونیکی2645-3851 :
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مقدمه
رشد شهر و شهرنشینی بارزترین ویژگی تحوالت اجتماعی -اقتصادی در دوره اخیر بوده است .این دوره
بسیاری از فرصتها را برای ارتقاء کیفیت زندگی شهری به شدت محدود کرده است .همزمان با این امر و نیز
با تأکید بر سند چشم انداز بیست ساله کشور ،تحلیل پیامدهای ناشی از آن یکی از مهمترین ضرورتهای
مطالعات شهری بوده است .اندازهگیری کیفیت زندگی میتواند برای ارزیابی سیاستهای گذشته و همچنین
پایهگذاری استراتژیهای برنامهریزی ناحیهای در آینده استفاده شود (ملکی و مدانلو جویباری.)133 :1395 ،
مفهوم کیفیت زندگی عمدتاً بهعنوان رضایت از زندگی ،خوشبختی و سعادت ،رفاه و آسایش شناخته میشود
و سطح تحقق نیازهای انسان را منعکسکننده  )Ciemnoczołowski,2010:1کیفیت زندگی یکی از مهم-
ترین مسائل پیش روی جهان و از مباحث اساسی در تکوین سیاستگذاری اجتماعی محسوب میشود که
موضوعاتی چون رفاه ،کیفیت سالمتزندگی ،نیازهای اساسی زندگی روبه رشد و رضایتبخش ،فقر و
مطرودیت اجتماعی و انسجام اجتماعی ،نوعدوستی و از خود گذشتگی در میان اجتماع را در بر میگیرد .امروزه
بحث کیفیت زندگی بهطور فزآینده در میان عموم مردم در حال گسترش میباشد ،برای مثال در سطوح فردی،
بحثهایی مثل ناتوانیها و بیماریهای جدی و در سطوح اجتماعی بحثها سیاستهای اجتماعی دولت و
دیگر سیاستها مانند سیاستهای اقتصادی مورد توجه قرا گرفتهاند (نظمفر و محمدی .)70 :1396 ،مطالعهی
کیفیت زندگی نشان میدهد که این مفهوم بر دو موضع تمرکز دارد :رفاه شخصی و کیفیت زندگی شهری،
درحالیکه رفاه شخصی به فرد مرتبط است و کیفیت زندگی شهری به محیط مرتبط است ( Baycan Levent,
 .)2006: 4مفهوم ترقی و پیشرفت به عنوان مهمترین هدف توسعه ملل در آغاز قرن بیستم ،که بیشتر رنگ و
بویی اقتصادی داشت ،به تدریج جای خود را به مفهوم جامعتر کیفیت زندگی داده است (زیاری و همکاران،
 .)200 :1396به گونهای که توزیع فضایی منافع اجتماعی برای کاهش نابرابری های فضایی و ارتقاء کیفیت
محیط کالبدی از طریق ارتقاء کیفیت زندگی و رسیدن به پایدار شهری مستلزم درک تحلیلی از وضع موجود
به وسیلۀ تحلیل تعادل است ،که در آن به دنبال تخصیص منابع با مطلوبترین ترکیب میباشند .البته این درک
از وضع عدالت محیطی توسط مدیران و برنامهریزان شهری میسر خواهد شد .که پژوهشهای آنها شالودة
واقعی برای فعالیتهای اصالحی فراهم خواهد کرد (مشکینی و همکاران.)188 :1392 ،
به علت فقدان اطالعات الزم در زمینه کیفیت زندگی ،برنامهریزی صحیحی جهت افزایش سطوح کیفی زندگی
مردم چه در سطح حکومت مرکزی و ملی و چه در سطح حکومتهای محلی انجام نشده است .از طرفی برای
محاسبه کیفیت زندگی و مدلسازی اولویت ها و انتظارات و نیازهای واقعی شهروندان ،تدوین معیارها و
شاخصهای کیفیت زندگی شهری اساسی ترین شرط الزم خواهد بود .در واقع برای شناخت کامل و تعریف
و اند ازه گیری دقیق کیفیت زندگی شهری ،تشخیص و تدوین شاخصهایی مناسب و بومی ،گام اولیه است
(وظیفهدوست و امینی.)3 :1388،
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مدتهاست که در برنامهریزی منطقهای ایران نظرها به موضوع چگونگی تقویت یکپارچگی ملی و بهبود
کیفیتزندگی همراه با تعادل منطقهای معطوف بوده است .رشد متعادل همه مناطق کشور ،برای ثبات سیاسی،
یکپارپگی ملی و حیات اقتصادی امری مهم بهشمار میآید .نابرابریهای منطقهای یکی از مشکالت اصلی در
کشور ایران است و استانهای ایران از چنین نابرابریهای رنج میبرند (ملکی نظامآباد و اسالمیان.)1 :1395 ،
روشها و مدلهای گوناگونی مانند؛ تاکسونومی ،تحلیل عاملی ،مدل موریس و تاپسیس برای سنجش سطح
برخورداری و میزان برخورداری مناطق وجود دارد .که هریک محاسن و معایبی دارند و هدف نهایی از گزینش
هریک از آنها شناخت وضع موجود و تبیین و تحلیل میزان فاصله آن تا وضع مطلوب در جهت توزیع بهینه
امکانات و خدمات است (زنگیآبادی و همکاران .)70 :1390 ،زمانی که از چندین شاخص به طور همزمان،
بهمنظور تحلیل و ارزیابی مسئلهای استفاده میشود ،الزم است از روشی استفاده شود که بتواند این شاخصها
را بهصورت ترکیبی با هم مورد استفاده قرار داده و در نهایت نتیجهای که دست میدهد بهگونهای باشد که
بتوان بهراحتی گزینهها را با همدیگر مورد مقایسه قرار داد .تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره دارای این
ویژگی است (میرکتولی و معمری.)13 :1396 ،

مبانی نظری
توجه به کیفیت زندگی در جغرافیا که توسط جغرافیدانانی نظیر اسمیت و هاروی وارد این علم شده ،طی
سالهای اخیر اهمیت زیادی یافته است (جاجرمی و کلته .)5 :1385،مطالعۀ ادبیات کیفیت زندگی نشان میدهد
که این مفهوم بر دو موضوع تمرکز دارد :رفاه شخصی و کیفیت زندگی ،درحالیکه رفاه شخصی به فرد مرتبط
است ،کیفیت زندگی با محیط ارتباط دارد ( .)Baycan Levent, 2006: 4در بحثهای مربوط به کیفیت
زندگی ،تنها زیستن مهم نیست ،بلکه کیفیت آن دارای اهمیت است ( )Cramer, 2004: 104نگرانی از
کیفیت زندگی ،یکی از مشخصههای جامعه معاصر است ( .)Pacione, 2003: 19درواقع نظریه کیفیت
زندگی ،ترویج و توسعه مفاهیم کیفیت محیط زندگی مردم است تا بهترین شیوههای زیستی برای آنها فراهم
شود .لذا هدف غایی مطالعه کیفیت زندگی و کاربرد متعاقب آن برای این است که مردم قادر به داشتن یک
زندگی باکیفیت باال باشند ،بهطوریکه این زندگی هم هدفمند و هم لذتبخش باشد .بدینسان ،مطالعات
کیفیت زندگی میتواند به شناسایی نواحی مسألهدار ،علل نارضایتی مردم ،اولویتهای ساکنان در زندگی ،تأثیر
فاکتورهای اجتماعی -جمعیتی بر کیفیت زندگی و پایش و ارزیابی کارایی سیاستها و استراتژیها درزمینۀ
کیفیت زندگی کمک کند .در این راستا سانتوس و مارتینز اشاره میکنند که مشارکت اجتماع محلی در مطالعات
کیفیت زندگی میتواند پشتیبان مهمی برای تعیین سیاستها و اهداف بلندمدت باشد ( Santos and
 ،)Martins, 2007: 413تسهیالت و خدمات و کیفیت آنها به طور تفکیک ناپذیری با رفاه اجتماعی پیوند
دارند و باید خاطر نشان کرد که حتی زیباترین مکانها و بهترین آنها از لحاظ موقعیت دسترسی و زندگی اگر

84

شرف آئین

با فقدان یا ضعف دسترسی به منابع و امکانات مواجه باشند ،نمیتوانند برای رفاه ساکنان لذت بخش و مفید
باشند(.)Boyne,2002:26
واضح است که نظارت بر نابرابریهای شهری هدفی است که از سوی برنامهریزان محلی و سیاستگذاران در
سطح کالن به منظور باز توزیع رفاه شهری به شدت دنبال میشود .مطالعه الگوهای نابرابری و استفاده از
شاخصهایی برای تجزیه و تحلیل دسترسی عادالنه به امکانات ،یک سنت مرسوم به قدمت چندین دهه بوده
است ( .)Talen, 1998به عبارت دیگر نابرابری فضایی به شرایطی اطالق میشود که در آن واحدهای فضایی
یا جغرافیایی گوناگونی در زمینه برخی متغیرها ،در سطوحی متفاوتی قرار دارند ( & Kanbur
 .)venables,2005:2عدالت فضایی مستقل از دیگر فرمهای عدالت (اجتماعی ،اقتصادی و محیطی) نیست
و از آنجا که فضا عنصر مشترک و پیوند دهنده آنهاست ،عدالت فضایی میتوان به عنوان ،مرکز انواع مفاهیم
عدالت عمل کند( .)Cardoso,2007: 384به گونهای که براون1معتقد است که عدالت فضایی ،عدالت
اجتماعی است و عدالت محیطی عنصر جدانشدنی از عدالت اجتماعی است(.)brown & et al 2007: 27
برنامهریزی فضایی شهری یک فرایند یکپارچهکننده برای مدیریت روابط میان فعالیتهایی که در یک محدوده
کالبدی مشترک روی میدهند است که از سوی بخش عمومی هدایت شود(.)Albrechts,2004
کیفیت زندگی را میزان رفاه افراد و گروهها تحت شرایط اجتماعی و اقتصادی عمومی تعریف میکند .فو،
کیفیتزندگی را این چنین تعریف میکند :کیفیت زندگی در بسیاری موارد با دو مجموعه از شاخصهای عینی
و ذهنی مورد مطالعه قرار میگیرد .شاخصهای ذهنی از طریق سنجش ادراکات ،ارزیابیها و رضایتمندی
شهروندان از محیط زندگی شهری استخراج شده در حالی که شاخصهای عینی مرتبط با حقایق قابل مشاهده
است که در بسیاری موارد در چهارچوب دادههای ثانوی قابل استخراج است .بسته به سطح کیفیت زندگی که
میبایست مورد سنجش قرار گیرد از شاخص های عینی و یا ذهنی استفاده میشود (فو .)421 :20002،به تازگی
کیفیت زندگی در پیشینه نظری توسعه پایدار ،برنامهریزی توسعه اجتماعی و مباحث اقتصاد نوین مطرح شده
و جایگاه ویژهای یافته است ،به طوری که مؤسسات مختلف و همچنین دولتها در سطح ملی و محلی ،به
سنجش و شاخصسازی آن پرداختهاند (فرجی مالئی و همکاران .)2 :1389 ،از ابتدای دهه  60میالدی ،مفهوم
کیفیت زندگی در کشورهای اروپایی رواج یافت (حاج یوسفی ،)1 :1385 ،این مفهوم نخستین بار در
سال1966در کتاب شاخصهای اجتماعی توسط ریموند بائر مطرح شد .با وجود اختالف نظر در مورد تعریف
کیفیت زندگی ،بررسی کیفیت زندگی تحت دو عنوان شاخصهای عینی و شاخصهای ذهنی صورت میگیرد
(حاتمی نژاد و همکاران .)224 :1390 ،به طور کلی منظور از کیفیت زندگی شهری توجه به شاخصهای
اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،محیطی ،روانی و مواردی از این قبیل به دو صورت عینی(کمی) و ذهنی(کیفی)
در روند برنامهریزی شهری است (مانند شرایط تحصیلی بهتر ،کیفیت دسترسی ،کیفیت مسکن ،کیفیت مکان
اوقات فراغت ،ایجاد فرصتهای کنش متقابل اجتماعی ،فرصتهای اجتماعی ،اشتغال ،رفاه ،مشارکت اجتماعی و
brown
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سایر موارد) .ماهیت اصلی کیفیت زندگی شهری ،فراهم کردن و برآورده ساختن نیازهای مادی و معنوی انسان
بطور همزمان است .در واقع برنامهریزی برای مسکن ،اشتغال و حمل و نقل بدون فراهم کردن نیازهای روانی،
عاطفی و اجتماعی شهروندان (مثل نیاز به امنیت ،زیبایی ،آرامش خاطر ،تعلق اجتماعی ،شادی ،تفریح و مواردی
از این قبیل) ناکارآمد است (کوکبی .)77 :1386 ،یکی از ابزارهای سنجش کیفیت زندگی ،مقیاس سنجش
توسعه انسانی است که این شاخص به بررسی سه زمینه کلی طول عمر ،سطح آموزش و سطح استانداردهای
زندگی می پردازد (  .)Morais & Camanho ،2011 :400شاخص تعین کننده پیشرفت یک اجتماع ،کیفیت
زندگی است که دربرگیرنده مهمترین عواملی است که بیانگر چگونگی زیست افراد در یک جامعه و رفاه
شخصی افراد است (.)Bień and Barkowska,2016:26
جدول 1ـ ابعاد و مؤلفه های کیفیت زندگی شهری موجود در ادبیات جهانی
محقق

ابعاد و مؤلفه های کیفیت زندگی شهری

لیو ()1967

اقتصاد ،سیاست ،محیط ،اجتماع ،سالمت و آموزش

بویر ()1981

آب و هوا ،مسکن ،سالمت و محیط ،جرم ،حمل و نقل ،آموزش ،هنرها،
سرگرمی ،اقتصاد

بلو کوئیست ()1988

میزان بارش ،رطوبت هوا ،درجه گرمای روزانه ،درجه سرمای روزانه ،سرعت

استور و لوین ()1992

باد ،تابش آفتاب ،ساحل دریا ،جرمهای سنگین ،نسبت معلم به دانش آموز،
میدان دید ،ذرات معلق در هوا ،تخلیه فاضالب ،از بین رفتن امالک ،اعتبار
مالی باال مراکزشهری

صوفیان ()1993

امنیت عمومی ،هزینه غذا ،فضای زندگی،استاندارد مساکن ،ارتباطات ،آموزش،
سالمت عمومی ،آرامش و سکون ،جریان ترافیک ،هوای تمیز

سازمان ملل متحد ()1994

پیش بینی زندگی ،نسبت بی سوادی بزرگساالن ،میانگین قدرت خرید

پروتاسینکو ()1997

درآمد ماهیانه برای هر شخص ،توزیع درآمد ،هزینه ماهیانه مواد غذایی
منبع( :لطفی)70 :1388 ،

دو دسته شاخص در سنجش کیفیت زندگی بیشتر مورد توافق صاحبنظران قرار گرفتهاند .دسته اول شاخص-
های عینی هستند که اشاره به جنبههای قابل لمس زندگی شهری دارند .از آن جمله میشود به تعداد بیمارستان،
تعداد باسوادان ،میزان فضای سبز و غیره اشاره کرد .دسته دوم شاخصهای ذهنی هستند که به صورت کمی
قابل اندازهگیری میباشند .از جمله این شاخصهای به میزان رضایت شهروندان از خدمات بهداشتی و درمانی
شهری ،میزان دسترسی به اشتغال ،میزان رضایتمندی از امنیت شهری و میزان رضایتمندی از دسترسی به فضای
سبز اشاره کرد (ملکی و جویباری .)138 :1395،با توجه به این دو دسته شاخص کیفیت زندگی شهری که
تقریبا مورد توافق اکثر صاحبنظران قرار گرفته است ،در ادبیات مطروحه در این زمینه ما با دو رویکرد اصلی
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در سنجش کیفیت زندگی مواجه میشویم .رویکرد اول که از آن به عنوان سنجش کیفیت زندگی عینی شهری
نام برده میشود و رویکرد دوم که از آن با عنوان سنجش کیفیت زندگی ذهنی نام برده میشود .در رویکرد اول
با استفاده از شاخصهای عینی ،کیفیت زندگی شهری مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد و میزان رضایتمندی
شهروندان از جنبههای مختلف زندگی شهری مورد بررسی قرار نمیگیرند .در این رویکرد از دادههای ثانویه
برای تدوین شاخصها استفاده میشود و تا حد زیادی به آمارگیری انجام شده از شهر به سالهای مختلف
وابسته است .در رویکرد دوم با استفاده از شاخصهای ذهنی ،کیفیت زندگی مورد سنجش و ارزیابی قرار
میگیرد .در این رویکرد به جای استفاد دادههای ثانویه ،شهروندان به طور مستقیم از طریق پرسشنامه و مصاحبه
مورد تحلیل قرار گرفته و میزان رضایتمندی آنها از جنبههای مختلف زندگی بررسی میشود .سنجش کیفیت
زندگی با استفاده از این رویکرد مشکل تر بوده و وقت و هزینه بیشتری را نسبت به رویکرد اول ،به خود
اختصاص میدهد (لطفی .)75 :1388،یکی از عوامل مهم در بهبود کیفیت زندگی در میان جوامع انسانی
استاندارد بودن محل زندگی ازنظر بهداشت ،آموزش ،امکانات و خدمات ،محیطزیست و کالبد میباشد،
بهطوریکه رضایت از ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی و فیزیکی محل زندگی بر رضایت از زندگی و کیفیت
زندگی افراد تأثیرگذار است (.)Sirgy and Cornwell, 2002: 154
پیشینه پژوهش
پاسبان و لفمجانی( )1399در پژوهشی با عنوان واکاوی محدودیتهای دستیابی به کیفیت زندگی در روستاهای
مرزی(ناحیه سیستان) با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی) ، (AHPتحلیلهای آماری و فضایی و نرم-
افزارهایSPSS ، Expert Choiceو ، ArcGISمحدودیتهای دستیابی به کیفیت مطلوب زندگی مورد
بررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه با اندازههای مکرر ،در خانوارهای مورد
مطالعه اختالف معناداری بین سطح محدودیتهای مطرح در ابعاد مختلف کیفیت زندگی وجود دارد و شدت
محدودیتهای اقتصادی و زیست محیطی دستیابی به کیفیت مطلوب زندگی به ترتیب با ضریب  0/372و
 0/153نسبت به شدت محدودیتهای کالبدی -فیزیکی و اجتماعی بیشتر میباشند.زیاری و رفیعی مهر()1396
به ارزیابی کیفیت زندگی شهر در بافتهای حاشیه محله حصار همدان پرداختهاند .نتایج حاکی از آن است که
کیفیت زندگی در مح له حصار از سطح متوسط نسبتا پایین تر است و اینکه بین تمامی مولفههای تاثیرگذار بر
کیفیت زندگی در سکونتگاه ،مولفه اقتصادی ،تاثیر گذارترین مولفه است که در مراحل مختلف برنامهریزی
ارتقاء کیفیت زندگی در سکونتگاه حصار ،باید مورد توجه قرار گیرد .صادقیه و همکاران ( ،)1394در مقالهای
به اندازهگیری کیفیتزندگی شهرستانهای استان یزد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی دادهها پرداختند و
نتایج حاکی از آن بود که از بین  10شهرستان استان یزد ،دو شهرستان شاخص کیفیت زندگی یک به خود
اختصاص دادهاند و به مرز کارایی دست یافتهاند و هشت شهرستان دیگر نیز شاخص کیفیتزندگی با مقادیری
بین  0.92تا  0.99داشتهاند .ملکی و مدانلو جویباری ( ،)1395در مقالهای به سنجش و رتبهبندی کیفیت زندگی
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در استان مازندران با استفاده از تکنیکهای  AHPو SAWپرداخته و نتایج بیانگر این بود که شهرستان ساری
در رتبه یک ،آمل در رتبه دو ،بابل در رتبه سه و شهرستانهای جویبار ،سوادکوه و گلوگاه با اختالف زیادی در
ردههای پایین کیفیت زندگی شهری در استان مازندران قرار گرفتهاند .اختالف شدید کیفیت زندگی در بین
مناطق شهری این استان ،حاکی از وجود نابرابری شدید در برخورداری و تمرکز امکانات و خدمات شهری در
برخی از شهرستانها و نبود امکانات شهری و بیتوجهی مسؤالن امر در برخی از شهرستانهای کوچک استان
است .تکنیکهای تصمیمگیری چند معیاره و سیستمهای اطالعات جغرافیایی ( )GISبعنوان ابزاری برای جمع-
آوری و تجزیه و تحلیل شاخصهای کیفیت زندگی شهری شناخته میشوند .پژوهش حاضر با هدف شناخت
کیفیت زندگی شهری در سطح نواحی شهر گرگان به کمک مدلها و فنون آماری و تعیین میزان برخورداری
نواحی ارائه شده است.
روش تحقیق
پژوهش حاضر بر حسب روش ،توصیفی -تحلیلی و از لحاظ هدف ،کاربردی است .روش گردآوری اطالعات
مبتنی بر کتابخانهای – اسنادی است .جامعه آماری پژوهش نواحی هشتگانه شهر گرگان است .در بخش تجزیه
و تحلیل ،از روشهای تصمیمگیری چند معیاره WASPASبرای ارزیابی استفاده شده است .کاربرد مدل و
بهرگیری از روشهای کمی برای تحلیل و ارزیابی گامی سودمند برای تسهیل فرایند برنامهریزی و کمک به
تصمیمگیری میباشد(پیلهور.)82 :1395 ،
روش وزندهی آنتروپی شانون
آنتروپی یک مفهوم عمده در علوم فیزیکی و اجتماعی است که نشاندهنده میزان عدم اطمینان موجود از
محتوای مورد انتظار اطالعاتی یک پیام است .این روش براساس پراکندگی مقادیر شاخصها ،اوزان مربوط به
هرشاخص را حساب میکند .آنتروپی قابلیت دارد در صورتی که تصمیمگیرندگان ارزیابی اولیهای از اهمیت
شاخصها داشته باشند ،وزن شاخصها را محاسبه نمایند .بنابراین وقتی که دادههای یک ماتریس تصمیمگیری
به طور کامل مشخص شده باشند ،روش آنتروپی میتواند برای ارزیابی وزنها بکار رود.
به بیان دیگر آنتروپی در تئوری اطالعات ،معیاری است برای میزان عدم اطمینان بیان شده توسط یک توزیع
احتمال گسسته که این عدم اطمینان به کمک تابع زیرتشریح میشود:

n

] E = −k ∑[pi × Ln pi
i=1

در این تابع؛  Kیک عدد ثابت است .همچنین از آنجا که رابطه فوق در محاسبات آماری مورد استفاده است به
نام آنتروپی توزیع احتمال  Piنامیده میشود .واژگان آنتروپی و عدم اطمینان در یک مفهوم به کار میروند.
زمانی که  Piها مساوی با یکدیگر باشند (برای مقادیر  jو  iداده شده) در این صورت :ماتریس تصمیمگیری
از مدلهای چند شاخصه حاوی اطالعاتی است که آنتروپی میتواند به عنوان معیاری برای ارزیابی آن بکار رود.
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محتوای اطالعاتی موجود از این ماتریس ابتدا به صورت  pijمحاسبه میشود.در یک ماتریس تصمیمگیریPij ،
میتواند برای ارزیابی گزینههای مختلف بکار رود.
تکنیک ارزیابی تولید وزنی تجمعی)WASPAS(1
برای تصمیمات پیچیده زمانی که گزینههای مختلف براساس تعداد زیادی معیار مورد بررسی قرار میگیرند
سیستمهای پشتیبانی چندمعیاره به گونهای موفقیتآمیز میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند .انتخاب روشهای
 MCDMبراساس پارامترهای مختلف در تحقیقات مختلفی مورد بحث قرار گرفته است
( .)Ginevicius,2011, Simanaviciene and Ustinovicius, 2012یکی از پارامترهایی که میتواند
در انتخاب روش تصمیمگیری چندمعیاره مورد توجه قرار گیرد میزان دقت این مدلها میباشد .همچنین
محققان پیشنهاد میکنند ترکیب دو مدل میتواند میزان دقت آن را باال ببرد ( Zsvsdskas and etal, 2012,
 .)3میزان دقت نتایج مدلهای تصمیمگیری چندشاخصه ( WSMمدل جمع وزنی) و مدل ( WPSمدل تولید
وزنی)نسبتاً به خوبی شناخته شده است .یکی از این مدلهای ترکیبی مدل ارزیابی تولید وزنی تجمعی
( )WASPASمیباشد .این مدل میتواند در مسائل پیچیده تصمیمگیری کارایی باالیی داشته باشد و همچنین
نتایج حاصل از این مدل از دقت باالیی برخوردار باشند .الزم به یادآوری است مدل جمع وزنی یکی از بهترین
و شناختهشدهترین مدلهای تصمیمگیری در حل مسائل چند معیاره است .یک مسئله در مدلهای تصمیمگیری
چندمعیاره با  mگزینه و  nمعیار تصمیمگیری تعریف میشود WJ .نشاندهنده اهمیت نسبی معیار و  xijارزش
عملکرد گزینه iبرحسب معیار jمیباشد .بنابراین اهمیت نسبی نهایی گزینه  ،iدر تابع زیر به عنوان  Qiنشان
داده شده است که در آن  xijبه عنوان مقدار نرمالیزه شده معیار jام از گزینه  iتعریف شده است Fishbum,
):)1967; Triantaphyllou, 2000
رابطه()1

 wj



n

x

ij

QI (1) 

j 1

2
براساس مدل تولید وزنی ( )WPMاهمیت نسبی کلی گزینه  iام به عنوان  Qiنشان داده میشود که به

صورت تابع زیر تعریف میشود ( Bridgman,1992; Miller and
:)Starr,1969

wj

)


ij

n

 (x

 max

)(2
i

Q

j 1

رابطه()2

)-weighted aggregated sum product assessment (WASPAS
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تالش شده است یک معیار ترکیبی برای تعیین اهمیت نهایی هر گزینه بکار برده شود که دراین معیار ترکیبی
سهم برابری از ( )WSMو ( )WPMبرای ارزیابی نهایی گزینهها داده شود ( Saparauskas and et al,
:)200،2011
رابطه()3

)Qi  0.5Qi (1)  0.5Qi (2

رابطه()4


( xij ) wj ,   0,...1

n





) xij w j  (1  

j 1

n



Qi  

j 1

مقادیر بهینه  میتواند با گسترش تابع زیر محاسبه شود:
رابطه()5

) ) 2 (Qi (2
) ) (Qi (1) )   2 (Qi (2
2



2
)(2
2
)(1
واریانسهای )  Q (Qiو )  Q (Qiاز طریق توابع زیر بایستی محاسبه شود:




رابطه()6

) w j 2 2 ( xij

ij
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رابطه()7
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برآورد وارریانس مقادیر معیارهای نرمایزه شده اولیه از طریق فرمول زیر محاسبه میشود:
رابطه()8





 2 ( xij )  (0.05 xij )2

شاخصهای کیفیت زندگی شهری
در راستای سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی میتوان از معیارهای متعدد و متفاوت استفاده نمود .شاخص در
برنامهریزی ،ضابطه عمل یا قضاوت است .مسلماً بدون داشتن شاخصهای اصولی و معین ،بررسی و تحلیل
ممکن نخواهد بود؛ لذا روشها و تکنیکهای تحقیق و همچنین سطوح آن بر اساس ماهیت و نوع شاخصها
تعیین میشود .این مقاله بر آن است تا کیفیت زندگی در شهر گرگان را با استفاده از شاخصهای عینی کیفیت
زندگی مورد ارزیابی قرار دهد .بر اساس مطالعات صورت گرفته برای انجام این پژوهش ،مولفههای ذیل به
عنوان سنجش کیفیت زندگی شهری در نواحی گرگان صورت پذیرفت.
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جدول  -2شاخصهای کیفیت زندگی
نماد

شاخصها

X1

سرانه پارک و فضای سبز

X2

سرانه آموزشی

X3

سرانه اداری -انتظامی

X4

سرانه تجاری

X5

سرانه آموزش و تحقیقات

X6

سرانه خدمات ناحیه محلی

X7

سرانه تاسیسات شهری

X8

سرانه تجهیزات شهری

X9

سرانه تفریحی و توریستی

X10

سرانه حملونقل و انبارداری

X11

سرانه بهداشتی و درمانی

X12

سرانه صنعتی

X13

سرانه مذهبی

X14

سرانه فرهنگی و هنری

X15

مسکونی

X16

سرانه ورزشی

محدوده و قلمرو پژوهش
شهر گرگان با مساحت  3669هکتار از شهرهای شمالی ایران و مرکز استان گلستان است که در جنوب
شرقی دریای خزر واقع شده است .ارتفاع متوسط آن از سطح دریا  155متر است .این شهر در  54درجه و 26
دقیقه طول شرقی و  36درجه و  50دقیقه عرض شمالی در دامنه شمال رشتهکوههای البرز گسترده شده است.
در حال حاضر شهر گرگان با  3منطقه و  8ناحیه خدمات شهری نزدیک به  354هزار نفر جمعیت دارد که
منطقه یک  115هزارنفر ،منطقه  2شهری  124هزار نفر و منطقه  3شهری حدود  114هزار نفر جمعیت را زیر
پوشش خود قرار داده است.
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جدول  -3مساحت مناطق و نواحی شهر گرگان
مناطق

مساحت مناطق

منطقه 1

702.02

منطقه 2

1443.65

منطقه 3

1524.03

شهر گرگان

3669.7

نواحی

مساحت نواحی

ناحیه 1

266/70

6/14

ناحیه 2

435/32

12

ناحیه 3

404/20

11/14

ناحیه 4

675/20

18/62

ناحیه 5

364/25

10/04

ناحیه 6

501/53

13/83

ناحیه 7

622/80

17/17

ناحیه 8

399/70

11/02

3669/70

درصد

100

مأخذ :روابط عمومی شهرداری گرگان و محاسبات نگارندگان.)1400( ،

شکل .1محدوده مورد مطالعه ،نویسندگان1400،
یافتههای پژوهش
تکنیک WASPAS
ابتدا براساس معیارها و شاخصهای مورد نظر دادهها گردآوری و سپس با ترکیب آنها ماتریس وضع موجود
تنظیم شد .گزینهها نواحی هشتگانه شهری گرگان و معیارها ارزیابی نیز  16عنوان در نظر گرفته شده و به
صورت (  x1تا  )x16کدگذاری شدهاند.
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در گام دوم -پس از تشکیل ماتریس وضع موجود جهت استاندارد کردن آن ،ابتدا باید وزندهی معیارها صورت
گیرد .در این تحقیق به دلیل این که شاخصهای انتخابی ما مبتنی بر دادههای مکانی است از روش آنتروپی
شانون  .روش وزندهی شانون از جمله روشهای وزن دهی است که با توجه به ماتریس وضع موجود به
وزندهی شاخص میپردازد.
در گام سوم -پس از محاسبه وزن معیارها استاندارد کردن ماتریس وضع موجود با توجه به نوع معیارها از
روش بیمقیاسسازی خطی استفاده گردیده است .
گام چهارم  -محاسبه واریانس مقادیر نرمالیزه شده اولیه است.
در گام پنجم -محاسبه واریانسهای () Q2)Qi(1و () Q2)Qi(2است.
در گام ششم -محاسبه مقدار  و  Qiبرای رتبهبندی گزینهها ،مرحله نهایی مشخص کردن آلترناتیوی است
که بهترین وضعیت را در میان معیارها را دارد .در این مرحله برای رتبهبندی نهایی گزینهها در ابتدا مقدار الندای
هر یک از گزینهها محاسبه میشود ،سپس بر اساس تابع مقدار  Qبرای هر گزینه به دست میآید که مقدار آن
نشاندهنده رتبه نهایی هرگزینه است .هر اندازه مقدار  Qیک گزینه باالتر باشد نشان دهنده وضعیت مناسبتر
آن گزینه است.
در این مدل ،هر چه مقدار به دست آمده به یک نزدیکتر باشد ،نشان از برخورداری و هرچه به عدد صفر
نزدیکتر باشد ،نشان از عدم برخورداری است؛ بنابراین بر اساس نتایج حاصل از این تکنیک واسپاس،
نواحی شهر گرگان از لحاظ شاخصهای کیفیت زندگی شهری که در جدول( )2ذکر شده است ،در سطوح
مختلف برخورداری قرار گرفتهاند که از بین  8ناحیه شهری ،ناحیه یک با ضریب اولویت ( )0/657در رتبه
نخست ،ناحیه دو با ضریب اولویت( )0/574در مرتبه دوم ،ناحیه هشت با ضریب اولویت( )0/428در مرتبه
سوم ،ناحیه چهار با ضریب اولویت( )0/411در مرتبه چهارم ،ناحیه پنج با ضریب اولویت( )0/397در مرتبه
پنجم ،ناحیه شش با ضریب اولویت ( )0/378در مرتبه ششم ،ناحیه هفت با ضریب اولویت( )0/358در مرتبه
هفتم و ناحیه سه با ضریب اولویت ( )0/315در مرتبه هشتم و محرومترین ناحیه شهر گرگان شناخته شده
است ،که این بیانگر وضعیت نامناسب شهر گرگان از لحاظ برخورداری از شاخصهای عینی کیفیت زندگی
است.
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جدول -4مقادیر محاسبه شده  و  Qو رتبه بندی گزینه ها
رتبهبندی

Q



نواحی

1

0/657

0/9785

ناحیه 1

2

0/574

0/8869

ناحیه 2

8

0/315

0/9885

ناحیه 3

4

0/411

0/9791

ناحیه 4

5

0/397

0/9433

ناحیه 5

6

0/378

0/8491

ناحیه 6

7

0/358

0/9333

ناحیه 7

3

0/428

0/9804

ناحیه 8

شکل .3توزیع فضایی برخورداری از شاخصهای کیفیت زندگی در نواحی شهر گرگان با تکنیک
WASPAS
نتایج نهایی حاصل از رتبه بندی بیانگر این است که در این مدل از لحاظ برخورداری از کیفیت زندگی شهری
در بین نواحی هشتگانه شهر گرگان ،ردهبندی نواحی از لحاظ برخورداری از کیفیت زندگی شهری متفاوت
بوده است .با توجه به اینکه اکثر جمعیت ثروتمند و متمول شهر در قسمت جنوبی(مناظر زبیا و دلنشین) و
محور شریان ولیعصر(شالیکوبی) و نهار خوران و محالت پردرآمد ساکن هستند ،دارای شرایط امناسب از لحاظ
شاخصهای کیفیت زندگی شهری است که مطالعات میدانی نگارندگان صحت نتایج مدل تصمیمگیری را تایید
مینماید .بیشترین سرانه آموزش در نواحی مرکز و جنوب شهر قرار گرفته است که دلیل این امر وجود مدارس
و دبیرستانها در سطح مرکز و جنوب شهر است .تمرکز ادارات علیالخصوص سایت اداری در نواحی غربی
شهر است .مراکز آموزش عالی و دانشگاهها (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی و دانشگاه گلستان) در
مرکز شهر خیابان شهید بهشتی و پردیس در غرب شهر گرگان جنب میدان بسیج قرار گرفته .دانشگاه علوم
پزشکی در غرب شهر و در کنار سایت اداری میباشد .دانشگاه فرهنگیان و دانشکده فنی شهید چمران در
خیابان راه آهن در قسمتی شمالی شهر است .مراکز آتشنشانی در قسمتهای شمالی ،شرقی و غرب شهر
پراکنده است .مراکز دیدنی و بافت باارزش میراث فرهنگی بیشتر در قسمتهای مرکز و بافت قدیم شهر قرار
دارند .نقاط حمل و نقل و پایانهها (پایانه اتوبوس رانی ،مینی بوس و راه آهن) در جنوب شهر و اطراف میدان
ترمینال میباشد( فرودگاه در جاده گرگان به آققال قرار گرفته است)  .بیمارستانها و مراکز درمانی(بیمارستان
دزیانی در شرق شهر در خیابان شهید بهشتی)(بیمارستان  5آذر در خیابان پنج آذر و در مرکز شهر) ( بیمارستان
حکیم جرجانی در غرب شهر در کنار میدان بسیج) قرار گرفتهاند.
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نتیجه گیری و پیشنهادها
کیفیت زندگی عنصر کلیدی شهرها و مناطق جذاب و رقابتی است چراکه نشان دهندة عامل جذب و نگهداشت
افراد ،شرکتهای جدید و نیز جمعیتهای ساکن میباشد .لذا ضرورت اندازهگیری کیفیت زندگی بشکل
فزایندهای اهمیت یافته است  .کیفیت زندگی عمدتا به عنوان رضایت از زندگی ،خوشبختی و سعادت ،رفاه و
آسایش شناخته می شود و سطح توقع نیازهای انسان را منعکس می کند .همچنین سازمان بهداشت جهانی
کیفیت زندگی را چنین تعریف می کند« :کیفیت زندگی ادراک فرد از موقعیت زندگی خود در چارچوب نظام
های فرهنگی و ارزشی است که در آن زندگی میکند و با اهداف ،معیارها و دغدغههای او رابطه دارد .این امر
بسیار گسترده است و به شیوههای پیچیده تحت تأثیر سالمت فیزیکی ،حالت روانی و میزان استقالل و روابط
او با جنبههای مهم محیط وی قرار دارد» .گستردگی مفهوم کیفیت زندگی و نیز پیچیدگی آن ،منجر به گستردگی
ادبیات کیفیت زندگی شده است .این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی -موردی و
تحلیلی -میدانی میباشد .رویکرد و خط مشی این پژوهش ،بر پایه شاخصهای عینی کیفیت زندگی است که
با متغیرهای سرانه سروکار دارد و به درک آزمودنی کیفیت زندگی شهری از این شاخصهای میپردازد.
در این مدل ،هر چه مقدار به دست آمده به یک نزدیکتر باشد ،نشان از برخورداری و هرچه به عدد صفر
نزدیکتر باشد ،نشان از عدم برخورداری است؛ بنابراین بر اساس نتایج حاصل از این تکنیک واسپاس ،نواحی
شهر گرگان از لحاظ شاخصهای کیفیت زندگی شهری که در جدول( ) 2ذکر شده است ،در سطوح مختلف
برخورداری قرار گرفتهاند که از بین  8ناحیه شهری ،ناحیه یک با ضریب اولویت ( )0/657در رتبه نخست،
ناحیه دو با ضریب اولویت( )0/574در مرتبه دوم ،ناحیه هشت با ضریب اولویت( )0/428در مرتبه سوم،
ناحیه چهار با ضریب اولویت( )0/411در مرتبه چهارم ،ناحیه پنج با ضریب اولویت( )0/397در مرتبه پنجم،
ناحیه شش با ضریب اولویت ( )0/378در مرتبه ششم ،ناحیه هفت با ضریب اولویت( )0/358در مرتبه هفتم
و ناحیه سه با ضریب اولویت ( )0/315در مرتبه هشتم و محرومترین ناحیه شهر گرگان شناخته شده است ،که
این بیانگر وضعیت نامناسب شهر گرگان از لحاظ برخورداری از شاخصهای عینی کیفیت زندگی است.
با توجه به یافتههای تحقیق ،جهت دستیابی به توزیع متناسب شاخصهای عینی کیفیت زندگی در نواحی
شهر گرگان پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه میگردد:
 مدیران و برنامهریزی شهری بایستی مشارکت ساکنین در تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری،
وضع قوانین برای توزیع عادالنه بودجه و درآمد در مناطق و محالت و همچنین آگاهسازی
اجتماعی همه اقشار در فرایند تصمیمگیریهای فضایی را در اولویتکاری خود قرار دهند.
 اختصاص خدمات و امکانات شهری به نواحی کمبرخوردار و محروم جهت ارتقای رفاه و کیفیت
زندگی جهت کاهش و رفع نابرابری فضایی.
 مکانگزینی فضاهایی که به رفع نابرابریهای فضایی ناشی از آن کمک نمایند مانند ساخت
کاربری های خدماتی در اراضی بایر در داخل نواحی شهری گرگان.
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 با توجه به نقش اساسی و مهم مسکن در کیفیت زندگی ایجاد مسکن ارزان قیمت توسط نهادهای
دولتی و حمایتی برای اقشار آسیب پذیر
 اختصاص امکانات و خدمات شهری مورد نیاز نواحی شهری گرگان و توزیع متناسب با جمعیت
محالت بافتهای مختلف
منابع
پور احمد ،احمد ،.فرجی مالیی ،امین ،.عظیمی ،آزاده .،.لطفی ،صدیقه .)1391( .تحلیل طبقهبندی کیفیت زندگی
شهری با روش ، SAWپژوهشهای جغرافیای انسانی ،شماره  ،4ص .21-44
پوراحمد ،احمد ،و خلیجی ،محمد علی ( .)1393قابلیتسنجی تحلیل خدماتشهری با استفاده از تکنیک
( VIKORمطالعهموردی :شهربناب) .مجله علمی-پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال چهارم ،شماره
دوم ،صص .1-16
جاجرمی ،کاظم ،کلته ،ابراهیم( ،)1385سنجش وضعیت شاخصهای کیفیت زندگی در شهر از نظر
شهروندان(مطالعه موردی گنبد کاووس) ،مجله جغرافیا و توسعه ،پاییز و زمستان ،دوره  ،4شماره پیاپی ،8صص
.18-5
حاتمی نژاد ،حسین ،.منوچهری میاندوآب ،ایوب ،.فرجی مالئی ،امین ،.فرهادی ،صامت .)1390( .تحلیل کیفیت
زندگی روستاهای ادغام شده در شهر ،مجله جغرافیا و توسعه ناحیهای ،شماره  ،16ص .219-243
حاج یوسف ،علی .)1385( .کیفیت زندگی و راهبردهای اصالحی ،نشریه دهاتی ،شماره  ،28ص .31-37
حیدری ساربان ،وکیل( )1393سنجش و اولویتبندی مناطق روستایی بر حسب سطوح رفاه اجتماعی(مطالعه
موردی :شهرستان پارس آباد) ،مجله علمی -پژوهشی برنامهریزی فضایی ،شال چهارم ،شماره سوم ،صص -61
.76
داداشپور ،هاشم ،علیزاده ،بهرام ،رستمی ،فرامرز( )1394تبیین چارچوب مفهومی عالت فضایی در برنامهریزی
شهری با محوریت مفهوم عدالت در مکتب اسالم ،فصلنامه علمی -پژوهشی نقش جهان ،بهار،شماره ،5-1
صص .85 -75
ربانی ،رسول ،کالنتری ،صمد ،قاسمی ،عریضی ،فروغ السادات و رضا اسماعیلی( )1387بررسی رابطه رفاه
اجتماعی با سرمایه اجتماعی در فرایند توسعه ،مطالعه موردی :شهرستانهای استان اصفهان ،جلد بیستنهم،
شماره .1
زنگیآبادی ،علی؛ علیزاده ،جابر و احمدیان ،مهدی ( ،)1390تحلیلی بر درجه توسعه یافتگی شهرستانهای
استان آذربایجانشرقی با استفاده از تکنیک  AHPو  ،TOPSISفصلنامه نگرشهای نو در جغرافیای انسانی،
سال چهارم ،شماره یک ،زمستان ،ص .69
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زیاری ،کرامتاهلل ،رفیعیمهر ،حسین( )1396ارزیابی کیفیت زندگی شهری بافت حاشیهنشین مورد شناسی:
محله حصار همدان ،جغرافیا و آمایش شهری و منطقهای ،شماره  ،23صص.199-214
شهیکیتاش ،محمدنبی ،یغفوری ،حسین ،درویشی ،باقر( )1394بررسی شدت عدم تعادل فضایی و منطقهای
رفاه در استانهای ایران(مطالعه مقایسهای رفاه مبتنی بر دیدگاه هاروی و اسمیت) ،فصلنامه برنامهریزی منطقهای،
سال پنجم ،شماره .30-15 ،17
صادقیه ،احمد؛ نخعینژاد ،مهدی و برهانی ،احمد ( ،)1394اندازهگیری کیفیت زندگی شهرستانهای استان یزد
با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی دادهها ،همایش توسعه پایدار استان یزد در بستر اقتصاد مقاومتی ،دانشگاه
آیت اهلل حائری میبد،یزد.
لطفی ،صدیقه( ) 1388مفهوم کیفیت زندگی شهری :تعاریف ،ابعاد و سنجش آن در برنامهریزی شهری ،فصلنامه
علمی پژوهشی جغرافیایی انسانی -سال اول،شماره چهارم ،صص .80-65
ملکی نظامآباد ،رسول و اسالمیان ،میترا ( ،)1395بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و توسعه منطقهای در
شهرستانهای استان آذربایجانشرقی ،چهارمین کنگره بینالمللی عمران ،معماری و توسعهشهری ،دانشگاه شهید
بهشتی.تهران.
ملکی ،سعید و مدانلو جویباری ،مسعود ( ،)1395سنجش و رتبهبندی کیفیت زندگی در استانمازندران با استفاده
از تکنیکهای  AHPو ،SAWمجله جغرافیاوتوسعه فضای شهری ،سال  ،30شماره یک ،بهارو تابستان،صص
.147-133
موسوی،میرنجف ( )1393رتبه بندی محالت شهر سردشت از نظر حرکت به سوی خالقیت با تأکید بر تحقق
شهر خالق با استفاده از تاپسیس و  .ANPجغرافیا و آمایش شهری و منطقهای .شماره .19-38 .10
میرکتولی ،جعفر و معمری ،ابراهیم ( ،)1396پراکنش فضایی شاخصهای توسعه خدمات شهری با استفاده از
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