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 چكیده
 در شهری مطالعات های حوزه مهمترین از یکی شهری زندگی کیفیت

 و است چندبعدی و پویا که مفهومی رود می شمار به مختلف کشورهای
 هدف این رو، از .است زندگی عینی غیر و عینی های جنبه همه بر ناظر
 شاخص وضعیت بر مبنی تحقیق اصلی پرسش به پاس  تحقیق این از

 مناطق در معیارها از یک هر ضعف و قوت نقاط تعیین و زندگی کیفیت
 آن در و بوده تحلیلی - توصیفی نوع از تحقیق روش .است بوده شهرقم
 افراد از کمک و اسنادی و ای کتابخانه صورت به ابتدا ها داده گردآوری
 تکمیل صورت میدانیبه  و شده طراحی پرسش نامه و سپس بوده  خبره

 دقیق شناخت شود، می پرداخته آن به مقاله این در آنچه. شده است
 این از شهروندان رضایتمندی میزان سنجش و زندگی کیفیت مفهوم
 کارگیری به از استفاده با ها داده تحلیل .است قم شهری مناطق در مقوله
 حاصل نتایج و است پذیرفته صورت WASPASو ISM،FAHP روش
 داشتن با چهار منطقه و یک منطقه که دهد می نشان پژوهش از
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0 . شدند انتخاب مناطق برترین عنوان به ،5154

 منطقه، باالی امنیت همچون عواملی مناطق، این انتخاب در است بدیهی
 وضعیت بیشتر، اداری مراکز عمومی، نقل و حمل به تر راحت دسترسی
 دخیل مناسب فرهنگی امکانات وجود و بهتر همسایگی ارتباط شغلی،
 بدتر، شغلی وضعیت  دالیل به شش ومنطقه دو منطقه همچنین، اند. بوده
 و خدمات به دردسترسی نامناسب وضعیت و درآمد کم خانوار اسکان
 نظر از وضعیت بدترین دارای ترتیب بيه فاضالب دفع و ها فروشگاه
 .باشند می مناطق سایر به نسبت زندگی کیفیت

 

 ،ISM، FAHP، شهری کیفیت زندگی :کلیدیهای  واژه

WASPAS ،شهر قم. 

 

Abstract: 

Urban life quality as a dynamic and multidimensional 

concept is one of the most important areas of urban 

studies in different countries focusing on all objective 

and non-objective aspects of life. The purpose of the 

present study is to determine the status of life quality 

index and the weaknesses and strengnesses of its criteria 

in the areas of Qom city. The research method was 

descriptive-analytic and the data gathering method was 

a combination of documentary and expert assistance. 

Then a questionnaire was designed to be completed on 

the field. What is being discussed in this paper is the 

accurate understanding of the concept of life quality and 

measuring citizen’s satisfaction of it in urban areas of 

Qom. Data analysis was performed using the ISM, 

FAHP and WASPAS methods. The results show that 

regions 1 and 4 with 1 0.5222Q  , 4 0.5154Q  were 

selected as the best regions. The selection, of course, 

was based on some factors such as high levels of 

regional security; easier access to public transportation; 

having more administrative centers, job status, better 

neighborhoods and the availability of appropriate 

cultural facilities. Also, regions 2 and 6 were selected as 

the worst regions due to their worse job conditions, 

accommodation of low-income households, inadequate 

access to services and stores, and disposal of sewage. 

 

Keywords:. quality of life in city, ISM, FAHP, 
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 21 قم در شهر ISM,FAHP,WASPASارزیابی کیفیت زندگی در مناطق شهری با استفاده از تکنیک  و همکاران: نور رضایی

 مقدمه
 مطالعياتی  محورهای نخستین از شهری زندگی کیفیت مقوله
 توجيه  کيانون  0391 دهيه  از شيهری،  رشيد  با همراه که بود

 دانشيمندان  از بسیاری توجه و گرفت قرار شهری متخصصان
 این از تا شد معطوف زندگی کیفیت مفهوم به نظران صاحب و

 بهبيود  و زندگی شرای  ارتقای راستای در هایی تالش طریق،
 کیان و ربانی) گیرد صورت بشر زندگی کیفی بعد به بخشیدن
 و گیيری  انيدازه  شيناخت،  اخیير  دهه چند در(. 68: 0986 پور،

 محققييان، افييراد، عمييده اهييداف از زنييدگی کیفیييت بهبييود
 و علميی  عرصيه  ایين . اسيت  بيوده  هيا  دوليت  و ریيزان  برنامه

 ازجملييه هييا رشييته از زیييادی تعييداد موردتوجييه تحقیقيياتی
 جغرافیييا، طبیعييی، علييوم اقتصيياد، پزشييکی، روانشناسييی،

 و زاده حسيین ) اسيت  بيوده  صينایع  مهندسی و شناسی جامعه
 هييای جنبييه از آنييان مطالعييات امييا ؛(005: 0939 همکيياران،
 و شيده  اسيتفاده  قلمروهيای  مطالعيه،  مقیيا   ماننيد  متعددی
 ایين  بيه . اسيت  زنيدگی متفياوت   کیفیيت  سنجش های روش
 در زندگی مطالعه کیفیت برای گوناگونی های روش که ترتیب
 .است شده گرفته کار به شهری نواحی

 شيوند  ميی  واقع مؤثر جهت این از ها ارزیابی گونه این نتایج
 سنجش اثرگذاری برای ابزاری ریزی، برنامه پویای فرایند در که

. آینيد  ميی  حسياب  بيه  شيهری  زیست کیفیت ارتقای و اقدامات
 همچيون  اهيدافی  برای زندگی کیفیت مطالعات از حاصل نتایج
 و هيا  برناميه  تيدوین  و هيا  مکيان  بنيدی  رتبه ها، سیاست ارزیابی

 بييرای. شييوند مييی اسييتفاده شييهری مييدیریت راهبردهييای
 شهرهایی ویژه به شهری، گذاران سیاست و مدیران ریزان، برنامه
 و ریزی برنامه فرایند اصلی کانون شهروندان، زندگی کیفیت که

 زنيدگی  کیفیيت  مطالعيه  دهد، می شکل را سیاسی های تصمیم
 از شاید(. 91: 0935 همکاران، و نژاد حاتمی) دارد زیادی اهمیت
 مباحي   توسيعه،  ریزی برنامه منابع در امروزه که است رو همین
 مييدنظر پیوسييته اساسييی، اصييلی عنييوان بييه زنييدگی کیفیييت
 و .(Cramer, 5119: 009) رود مييی شييمار بييه ریييزان برنامييه
 فقي   دیگير  مفياهیم،  ایين  تيأثیر  تحيت  شيهری  ریيزی  برنامه
 کيارکردی  کالبدی های خواسته و نیازها تأمین برای ریزی برنامه

 تيأمین  بير  عيالوه  آن، اصيلی  هيدف  بلکيه  نیسيت؛  شهروندان
 اجتماعی محیطی، روانی، نیازهای به پاسخگویی فوق، نیازهای

باکیفیييت،  مسييکن شييادمانی، رضييایت، نظیيير) اقتصييادی و
 مطليوب  کیفیيت  بيه  دسيتیابی  و( جيزان  و باکیفیت ونقل حمل
 (.21: 0930 باقری، خالو) شهرهاست در زندگی محی 

 پدیيده  عنيوان  به شهرنشینی سوم هزاره آستانه در امروزه
 که حدی تا دارد؛ ادامه رشد به رو روندی با بشر اسکان غالب،
 بینيی  پيیش . شيود  ميی  جهيان  در شيهری  انقيالب  از صحبت
 نيواحی  ویيژه  به و شهری نواحی در جمعیت آتی رشد شود می

 ,Wu et al) دهيد.  رخ توسيعه  درحيال  کشيورهای  شيهری 

 تيرین  مهم از یکی خود شهرنشینی، و شهر اگرچه  (2010:2
 محسيوب  اقتصيادی  و اجتمياعی  توسيعه  و رفاه های شاخص
 از برخيورداری  سيرانه  توانيد  ميی  آن ولی رشد شتابان شود می

 این از و دهد کاهش را اقتصادی و اجتماعی امکانات بسیاری
 در زنيدگی  کیفیيت  کياهش  صيورت  بيه  آن پیامدهای طریق،
 امینيی،  و اکبری علی) شود نمایان شهری مختلف های عرصه
 شيهری  نيواحی  از بسيیاری  در مثيال،  عنوان به(. 055: 0983

 حال در اجتماعی مسائل و بیکاری توسعه، حال در کشورهای
. اسييت زوال روبييه سييالمت و محیطييی شييرای  و افييزایش
 در عمومی خدمات و درآمد به دسترسی در نابرابری همچنین
 طيور  بيه  میدیانا و پذیری آسیب فقر، شواهد و است رشد حال
 خيادم ) شيود  می دیده شهری نواحی میان مردم در ای فزاینده
 مطالعات بر عالوه بنابراین،(.69: 0983 همکاران، و الحسینی
 نیيز  شيهری  زندگی کیفیت ارزیابی به باید فضایی و جمعیتی
 و توجيه  بيا  شهری گیران تصمیم و برنامه ریزان تا شود توجه
. بیابنيد  آن ارتقيای  بيرای  ای چياره  آن، مختلف ابعاد به تمرکز

 توسيعه،  درحال کشورهای دیگر همانند نیز ما کشور شهرهای
 کيرده  طيی  افزایشيی  بيه  رو شهرنشینی روند اخیر قرن نیم در

 سيال  در کشيور  شهری جمعیت کلی تعداد که طوری به است؛
 جمعیت درصد9/90عبارتی، به یا نفر 2331060 شامل 0992
 0931 سيال  سرشيماری  اسيا   بير  اکنيون،  هم و بوده کشور
 نفير  میلیيون  29 حيدود  و درصيد 9/10بيه  جمعیت این کشور،
 از صيعودی  رونيد  بيا  نیيز  کشور شهرهای تعداد. است رسیده
: 0983 نظریيان، ) است یافته افزایش شهر 0990 به شهر 033
 فزاینيده،  و ناگهيانی  رشيد  این(. 0931 ایران، آمار مرکز ؛551
 ابعياد  در نمودهيایی  بيا  مشيکالتی  گیيری  شيکل  باعي   خود

 زنيدگی  کیفیيت  کليی،  صيورت  بيه  و شده شهرها در گوناگون
 داده قيرار  تيأثیر  تحيت  خيود  جوانيب  از بسیاری در را شهری
 بيا  همگيام  و نبيوده  مسيتثنا  قاعيده  این از قم نیز شهر. است

 دسيتخوش  نیيز  شهر این در شهری زندگی کیفیت تحوالت،
برای کياهش  ، ISM در این مقاله، روش .است شده تغییراتی

های وابسته بکار برده شده است. در ادامه، با توجيه   زیر معیاره
دهيی بيه    های ورودی کيه فيازی هسيتند بيرای وزن     به داده

هييا و در  دهييی داده ، بييرای وزنFAHPزیرمعیارهييا از روش
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دقييت کييه  WASPASنهایييت بييرای رتبييه بنييدی از روش 
 هيا   این روش باالیی در تصمیم گیری دارد استفاده شده است.

 گیيری  از جمله مهمتيرین و پرکياربردترین روشيهای تصيمیم    
نتيایج   ترکیب آنها بتواند  که رود شوند و انتظارمی محسوب می

 سينجش  و بررسيی  به خواهیم می رو، ازاین. دهد  ارائه مطلوبی

 ،ISM،FAHPهيای   تکنیيک  از اسيتفاده  بيا  زندگی کیفیت

WASPAS ارعيان  بایيد  حيال،  این با. بپردازیم قم شهر در 
 و اسيت  مکان و زمان از متأثر شدت به زندگی کیفیت که کرد
 و زميانی  دوره بيه  با توجه آن دهنده تشکیل عوامل و ها مؤلفه
 عوامل به مردم زندگی کیفیت. کند می تغییر جغرافیایی مکان
 خيدمات  بيه  دسترسيی  مناسب، درآمد اشتغال، ازجمله زیادی
 سيييالمت، امنیيييت، بهداشيييت، آميييوزش، ازجمليييه مهيييم

. اسيت  وابسيته  عناصير  قبیيل  ایين  از و های قيوی  زیرساخت
 ایين  بيه  نیيز  شهری های مکان و مردم زندگی کیفیت هرچند
 کيالن  شيرای   به ها چالش این از برخی است، وابسته عواملی
 چيارچوب  بيه  دیگير  برخيی  وليی  هسيتند،  وابسيته  اقتصادی
 بيا . اسيت  مربيوط  شهری مناطق در موجود نهادی و سازمانی
 تعیيین  تحقیيق  ایين  اصيلی  هيدف  شيد،  گفته آنچه به توجه
 در رهنيی  زنيدگی  کیفیيت  سينجش  همچنيین  و هيا  شاخص
 شهرقم است. شهری مناطق

 التيین  در کیفیيت  در بازشناسی به پیشینه پيژوهش ، واژه 
(Qual )و چیيزی  معنی به (Quality ) چگيونگی  مفهيوم  بيه 

 و زنييدگی چگييونگی بييامعنی واژگييانی منظيير از( Qol) و آميده 
 یگانيه  و ویژه فرد، هر برای که است آن های تفاوت دربرگیرنده

 مفهيوم (. 51: 0982 زنگنيه،  کيرد ) اسيت  دیگيران  با متفاوت و
 مختلفيی  های صورت به فلسفه تاری  سرتاسر در زندگی کیفیت
 وسييیله بيه  مفهييوم، عنيوان  بييه در حييال حاضير،  و شيده  مطير  

 شيده  گرفتيه  کيار  به مختلفی صورت به مختلف علوم دانشمندان
 اینکيه  دلیيل  بيه  ولی ؛(Baldwin et al, 28: 1990). است
 دانشيمندان  از بسيیاری  اسيت،  پیچیيده  مفهومی زندگی کیفیت
چيرا   انيد؛  نياتوان  آن از ومانع تعریفی جامع ارائه از اجتماعی علوم
 شيهری،  جامعيه  مختليف  اقشيار  سيوی  از مفهوم این درك که

 & George)کنييد بييه رهيين متبييادر  مييی متفيياوتی معنييای

Bearon, 1980: 1)زنيدگی  کیفیيت  بيه  مربوط های . نوشته 
 تعياریف  تعيدد  با زندگی کیفیت سازه خصوص در دهد می نشان

 مختليف  عاميل  سيه  از ناشيی  توانيد  امر می این. مواجه هستیم
 هيای  حيوزه  در آن کياربرد  سيازه،  ایين  بيودن  چندبعيدی : باشد
 جغرافیيای  روانشناسيی،  پزشيکی،  همچيون  متفياوتی  ای حرفيه 

 درنهایيت،  و شناسيی  جامعيه  اقتصياد،  توسيعه،  مطالعات انسانی،
 فراینيدها،  عيامالن،  بيه  مربيوط  توانيد  ميی  کيه  تحلیليی  سطح
(. 9: 0988 امیيدی،  و غفياری ) باشيد  سياختارها  یيا  هيا  موقعیت

 عینيی  ابعياد  به برخی زندگی، کیفیت تعاریف دیگر، در عبارت به
 مثيال،  بيرای . اند کرده تأکید آن رهنی ابعاد به دیگر برخی و آن

 برخيی  ناحیه، یک پذیری زیست قابلیت را کیفیت زندگی برخی
 رفياه  عنيوان  بيه  برخيی  و جيذابیت  میيزان  برای سنجش دیگر

 تفسیر... و مندی رضایت شادکامی، اجتماعی، عمومی، بهزیستی
 .(Epley & Menon, 5118: 580) اند کرده

 ماننيد  زندگی، کیفیت اصطال  که باورند این بر محققان
 کیفیيت  سيو  یيک  از. اسيت  ميبهم  ای انيدازه  تا توسعه، مفهوم
 مطير   گيذران  چگيونگی  از پنداشيتی  عنوان به فردی زندگی
 در زنيدگی  های موقعیت دربرگیرنده تر کلی بعدی از شود و می
 هيا  موقعیيت  و انيد،  مشيخص  عياملی  حول مختلف های مکان
 معيین  جامعيه  در فرهنيگ  یيا  و پیراميونی  محی  از اند عبارت

(501 ,5112 ,Pal)،  گفتيه  بيه (Calman, 1984،)  کیفیيت 
 در ریشيه  کيه  آرزوسيت  انبساط و گستردگی مفهوم به زندگی
 کیفیيت  کيه  است معتقد( 0382) وینستد. دارد زندگی تجارب
 بير  معميوالً  کيه  است شخصی و رهنی بسیار مفهومی زندگی
 رفياه  بير  کيه  عواملیتأثیرتحت  فرد رضایت و خوشحالی پایه

. شييود مييی بنييا وی عملکييردی و جسييمی روانييی، اجتميياعی،
(2006 ,Philip et al) را زنيدگی  کیفیت جامع، تعریفی در 
 سيطح  کيه  دهيد  می قرار مورد بررسی جمعی و فردی ابعاد در

 هدف لذا. گیرد دربرمی را رهنی و عینی های مؤلفه آن فردی
 منظيور  بدین آن، متعاقب کاربرد و زندگی کیفیت مطالعه کلی
 مطليوب  باکیفیت ای زندگی از مندی بهره توان مردم که است
 هدفمنيدی،  بير  عالوه زندگی این که طوری به باشند، داشته را

 سيالمت  (.Allen et al, 5115, 09) باشيد  هيم  بخش لذت
 بخيش  و پایدار توسعه اصلی ارکان از یکی روانی، و جسمانی
 زنيدگی  وضيعیت  ارتقيای  و شيکوفایی  برای آن ناپذیر جدایی
 نیياز  پیش سالمت، سطح ارتقای و حفظ دیگر، عبارت به است،
 و اقتصيادی  هيای  ریيزی  برناميه  درزمینيه ی  اقيدام  و حرکت

 بعييد(. 31: 0988 همکيياران، و حریرچييی. )اسييت اجتميياعی
 زندگی کیفیت دادن شکل در کلیدی عوامل جمله از اجتماعی
. دارد اساساً اجتمياعی  احساسات بر توجهی قابل تأثیر که است
 و گیييرد مييی قييرار میانييه موردسيينجش سييطح در بعييد ایيين

 کیفیيت  رهنی و عینی های شاخص از تلفیقی های آن شاخص
 . است زندگی

 عناصير  و اسيت  چندبعيدی  کيه  سياکنین  زندگی کیفیت
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 قرار زندگی محی  با متقابل درکنش گیرد، برمی در را مختلفی
 شهری محی  کیفیت های ایده زمان هم توسعه بنابراین،. دارد
 5119: 86) اسيت  هدفمنيد  فعالیيت  یيک  آن، های شاخص و
,Brown)، جواميع  در رفتاری های ناهنجاری از بسیاری زیرا 

 اقتصادی و فرهنگی تاریخی، های ریشه داشتن ضمن شهری،
 اسييت نهفتييه آنييان کيياری و سييکونتی فضيياهای کیفیييت در
 دربيياره هييا پييژوهش در طييورکلی بييه(. 03: 0989 رهنمييایی،)

 :کرد اشاره توان مجزا می کامالً رویکرد دو به زندگی کیفیت
 در رویکيرد  ایين : زنيدگی  کیفیيت  اسکاندیناویایی دیدگاه

 اسيکاندیناوی،  کشيورهای  ویيژه  بيه  و اروپایی کشورهای اکثر

. اند کرده ابداع را آن Thomas و Drenowski دارد طرفدار
 ميرتب   هيای  معرف زندگی و عینی شرای  بر رویکرد، این در
 ارضيای  درگيرو  افيراد  زندگی کیفیت و است شده تأکید آن با

: زنيدگی  کیفیيت  آمریکایی دیدگاه .است زندگی اولیه نیازهای
 زندگی کیفیت مورد در آمریکا کشور در که تحقیقاتی اکثر در

 از افيراد  رهنيی  تجيارب  بيه  بیشيتر  محققان است، شده انجام
. انيد  کرده تأکید رهنی های معرف بر و کرده توجه شان زندگی
 اجتماعی، شناسی روان به توان می رویکرد این بر اثرگذاران از

 .کرد اشاره توما 

 

 مرور ادبیات و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی  :1جدول 

 مطالعه موردی بندی روش رتبه دهی روش وزن پیش پردازش معیارها  آورندگان پدید

 آبادی نژاد و محمدی کاظم حاتمی
0939 

----- Entropy Vikor شهر جدید مهاجران 

 دهستان مهبان نیکشهر FAHP FAHP ----- 0930بریمان و راستی 

 نواحی شهر یاسوج Entropy Topsis ----- 0930 لطفی و صابری

 محالت زنجان AHP Vikor ----- 0939احد نژاد و نجفی 

 شهر کامیاران Entropy Vikor ----- 0932پوراحمد و همکاران 

 مشکین شهر Fuzzy Topsis ----- ----- 0939حیدری ساربان 

 ایران ----- ----- ISM 0935فیروز جائیان و همکاران 

Watson 1978 ISM ----- ----- ----- 

Kanan et al 2009 ISM ----- Fuzzy Topsis ----- 

Singh and Prasher 

(2017) 
----- FAHP FAHP ----- 

Zainal et al 2012 ----- ----- ----- مالزی 

Oktay ,rustemli 2010 ----- ----- ----- فاما گوستا 

 لرستان روستاهای WASPAS ----- ----- پور طاهری و همکاران

Bagocius et al 2013 ----- entropy WASPAS کالیفرنیا 

Vafaeipour et al 2014 ----- ----- WASPAS ایران 

 مناطق شهری شهرستان قم ISM FAHP WASPAS این مقاله

 
در این پژوهش پرسش های به ایين شير  طير  ریيزی     

 که:اند  شده
 کیفیيت  میيزان  در قم شهر های ناحیه مکانی موقعیت آیا
 است؟ گذارتأثیر مردم زندگی
 کیفیيت  هيای  شياخص  نظر از مناطق شهری شهر قم آیا
 سيطح  در( بهداشتی اقتصادی، زیرساختی و اجتماعی،) زندگی

 برابری هستند؟
، به منظور بهتر نشان دادن خالء های موجود در 0در جدول 

 مقاالت به صورت زیر دسته بندی شده است: تحقیقات گذشته،
این پژوهش به دنبيال ارزیيابی کیفیيت زنيدگی شيهری      
مناطق با استفاده از معیارهای کیفی اسيت ایين معیارهيا بيه     

مييذهبی،  چهييار دسييته معیارهييای اجتميياعی و فرهنگييی و  
محیطيی و  بهداشيت تقسيیم     اقتصيادی، زیسيت   زیرساختی،

زیرمعیيار و منيابع    52و  چهيار معیيار   5شيوند. در جيدول    می

 زیرمعیارها نمایش داده شده است.
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 جدول زیر معیارها: 6جدول

 منبع عنوان زیر معیار شماره زیر معیار معیار

ی و
ی ،فرهنگ

اجتماع
 

ی
مذهب

 

 (0361) لیو ارتباط همسایگی 0

 (0339) صوفیان امنیت منطقه 5

 مبنای نظرات کارشناسان بر وضعیت تحصیالت 9

 (0361) لیو (کتابخانه،ها دانشگاه)امکانات فرهنگی  9

2 
وضعیت دسترسی به حمل و نقل عمومی )اتوبو ، 

 مینی بوسی، تاکسی(،
 بر مبنای نظرات کارشناسان

 بر مبنای نظرات کارشناسان میزان خدمات اجتماعی )پلیسی، شهرداری( 6

1 
 دسترسی به امکانات تفریحی و ورزشی)فضای وضعیت

 سبز،زمین های ورزشی، فضای بازی کودکان و...(
 بر مبنای نظرات کارشناسان

ی
زیرساخت

 

 بر مبنای نظرات کارشناسان وضعیت دسترسی به شبکه های ارتباط اصلی 8
 (0380) بویر وضعیت مسکن افراد از نظر کیفیت 3

 بر مبنای نظرات کارشناسان ...سیسات اولیه )آب ،برق، أاز لحاظ تجهیزات و ت 01
 بر مبنای نظرات کارشناسان از لحاظ امنیت عبور و مرور 00
 بر مبنای نظرات کارشناسان از لحاظ زیباسازی در سطح منطقه 05
 بر مبنای نظرات کارشناسان ها وضعیت دسترسی به خدمات و فروشگاه 09
 بر مبنای نظرات کارشناسان فضای آموزشیوضعیت دسترسی به  09
 بر مبنای نظرات کارشناسان وضعیت ترافیک 02
 بر مبنای نظرات کارشناسان وضعیت دسترسی به مراکز اداری 06

ی
صاد
اقت

 بر مبنای نظرات کارشناسان وضعیت شغلی 01 
 (0331)پروتاسینکو وضعیت درآمد ماهیانه 08

 بر مبنای نظرات کارشناسان سطح منطقههای گردشگری در  جاربه 03
 بر مبنای نظرات کارشناسان وضعیت رونق بازاری 51

ت
ی و بهداش

ت محیط
زیس

 

 بر مبنای نظرات کارشناسان وضعیت دسترسی به مراکز درمانی و اورژانسها 50
 بر مبنای نظرات کارشناسان دهنده(آلوده، آزار  یها تی)فعال لودگی صوتی 55
 بر مبنای نظرات کارشناسان ها کیفیت درمانگاهوضعیت  59
 بر مبنای نظرات کارشناسان وضعیت بهداشت منطقه 59
 بر مبنای نظرات کارشناسان وضعیت دفع فاضالب 52

 

 ها و روش كار داده

مامی مراحل این پيژوهش بير مبنيای نظيرات کارشناسيان و      ت
مدیریت شهرسازی ،شهرداری مناطق شهر  ، آمار مرکزخبرگان 

شيده اسيت. در ایين بخيش،      سيازی  پیياده ، 0936بهار ، در  قم
زیير   21نخست با استفاده از مطالعه ادبیيات موضيوع، بيالر بير     

در حيوزه   استفاده قابلو  مناطقمعیار مرتب  با انتخاب و ارزیابی 
 ای و مقياالت و  بيا مطالعيات کتابخانيه    ،کیفیت زندگی شيهری 

 فهرسيت است.  شده شناسایی همچنین نظرات کارشناسان خبره
از سوی کارشناسيان   شده معرفیدر کنار زیر معیارهای  شده تهیه

زیير   52، درنهایيت و  شده تکمیلشفاهی  های مصاحبهاز طریق 
اسيت. پيس از    شيده  انتخابمعیارها زیر ترین مهم عنوان بهمعیار 

کیفیيت   ی زمینيه منياطق در انتخياب  در معیار زیر 52استخراج 
به عنوان مبنيای انجيام پيژوهش ميدنظر قيرار       زندگی شهری

 .است شده ارائه 5گرفتند که در جدول 
یير  ز ISM مانيده بيا اسيتفاده از روش    زیر معیار باقی 52

وزن زیر  FAHPبا روش  معیارهای وابسته را حذف نموده و
مانده تعیین کرده ایم. بيرای بيه دسيت آوردن     معیارهای باقی

هيای   ناميه  زیير معیيار از روش پرسيش   -اعداد جدول گزینيه 
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ایم.این اعداد امتیازی از صفرتا صد برای  میدانی استفاده نموده
شده اسيت. درنهایيت    گزینه موردنظر تحت زیر معیار مشخص

حييل نمييوده و WASPASایيين جييدول را بييا کمييک روش 
دسيت   بهترین گزینه والویت هيای کياری هير منطقيه را بيه     

 آوریم. می
  نشان داده شده است. 0ساختار تحلیلی پژوهش در شکل 

 

             
     

          
         

                                        
                

                                 
ISM

FAHP                        

                       
WASPAS

 پژوهش چارچوب :1شكل 

وسعت دارد. این استان بيین   کیلومترمربع 00591قم  شهر
 النهيار گرینيوی    نصيف  بيه  نسيبت  شرقی طولدرجه  91و  20
 خي  اسيتوا   به نسبت شمالی عرض ی درجه 59 و 20 ،92 و20

برابير بيا    0932 جمعیيت اسيتان قيم در سيال     .است قرارگرفته
نفير آن در نقياط    0٫132٫812کيه   اسيت  بيوده نفر  0510028

 281٫660کنند. همچنيین   شهری و بقیه در روستاها زندگی می
 ایين  کيه  هسيتند  زن نفير  269٫100 و ميرد  استان جمعیت نفر

بیسييت  قييم. کننييد مييی زنييدگی خييانوار 950٫099 در جمعیييت
 در جمعیيت  تيراکم  و است جمعیت نظر از ایران استان ویکمین
امین  پنجماین نظر  از که است کیلومترمربع هر بر نفر 011 آن

اسييت. نييرخ رشييد جمعیييت اسييتان در  ایييران اسييتان پرتييراکم
 از درصيد  6. اسيت  بوده درصد 0٫39، 0932تا  0982های  سال
 و هسيتند  سياکن  قيم  اسيتان  در ایران ساکن خارجی اتباع کل
 اتبياع  درصيد  3٫9 و ایرانی اتباع استان جمعیت از درصد 31٫6
در قيم   0932نرخ بیکاری جمعیيت در سيال    هستند. ایرانی غیر
( درصييد 05٫9 کشييوری میييانگین. )اسييت بييوده درصييد 00٫9

 ریال میلیارد 96615 استان داخلی ناخالص تولید نرخ طور همین
 را ایيران  داخليی  ناخيالص  تولیيد  کل از درصد0 حدود که است

شاخص تورم در شهرهای استان قيم در سيال    .دهد تشکیل می
 بيوده  کشيوری  نيرخ  از تير  پایین درصد 0 و درصد6/91، 0932
 درصيد  6 و درصيد  1/58 هيم  اسيتان  روستایی تورم نرخ است؛
اسيتان قيم    0932در سيال  . ر از نرخ کشوری بوده استت پایین
واحد بیمارسيتان بيوده    3واحد بهداشتی و درمانی و  085دارای 

 در بیمارسيتانی  تخيت  0992چنین در این سال تعداد  است. هم
 .(تخيت  5/0 نفير  0111 هير  ازای به) است داشته وجود استان
کیليومتر آن   061کیلومتر بوده که  621های استان قم  طول راه
 019کیليومتر راه اصيلی،    568، راه کیلومتر بيزر   008آزادراه، 

 کیلييومتر راه خيياکی اسييت 512کیلييومتر راه فرعييی آسييفالت و 
 است:5جمعیت شهر قم به تفکیک منطقه مطابق با شکل 

 
 مناطق شهری شهر قم: 6شکل

منياطق  در پژوهش، ميورد بررسيی   های گزینهدر انتخاب 
شييهری را موردبررسييی قييراردادیم چييرا کييه هيير منطقييه     

اجرایی متفياوتی دارد بيا ایين پيژوهش عملکيرد      های  اولویت
 اجرایی مناطق را جهت رسیدن به هدف )رضایت شيهروندان( 

 .گیرد مورد توجه قرار می
مساحت و جمعیت شهری قم را به تفکیک هير   9جدول 

 منطقه نشان می دهد.

 جمعیت و مساحت هر منطقه :3جدول 

 به هکتار مساحت جمعیت 
 56/0933 035161 0منطقه

 35/9916 083818 5منطقه

 69/5119 010969 9منطقه

 89/9121 035122 9منطقه

 13/0390 18910 2منطقه

 10/0985 509926 6منطقه

 16/969 90652 1منطقه

 16/5089 050831 8منطقه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 های تحلیل كمی و كیفی ها و روش تكنیک

 ISM روش -

 تفسیری ساختاری سازی مدل روش از پژوهش این انجامبرای 

(Sage, 1977 )یييييا Interpretive Structural 

Modelling   ،در ایين روش ابتيدا بيه شناسيایی     استفاده شيده
عوامل و زیر معیارهای مؤثر پرداخته و سيپس روابي  بيین ایين     
 عواميل و راه دسيتیابی بيه پیشيرفت توسي  ایين عواميل ارائييه       

بيا تجزیيه زیير معیارهيا در چنيد سيطح        ISM. روش شيود  می
پيردازد. ميدل    هيا ميی   مختلف به تحلیيل ارتبياط بيین شياخص    

صيورت   ساختاری تفسیری قادر است ارتباط بین شاخص که بيه 
 انيد،را تعیيین نمایيد. روش    تکی یا گروهی بيه یکيدیگر وابسيته   

ISM های چند زیر معیار که  وتحلیل ارتباط بین ویژگی با تجزیه
گیيرد.   ميورد اسيتفاده قيرار ميی     ،اند شده له تعریفبرای یک مسل

در درك  ISMاسيتفاده از روش   ،طور که توضیح داده شد همان
البته عالوه بير ایين،    .رواب  متقابل میان زیر معیارها کارایی دارد

ترین زیر معیارها با استفاده گيراف   این روش در فیلتراسیون مهم
ISM تحلیل  وMICMAK کند نیز کمک می. 

 معیارها بندی خوشه _

 نهيایی  دسترسيی  ماتریس در معیارها، بندی زیر بخش منظور به

 محاسيبه  وابستگی و محرکه قدرت عناصر از هریک برای باید

 معیارهایی تعداد زیر معیار یا زیر عنصر یک محرکه شود. قدرت

 آن زیير  خيود  ازجمليه  شوند می مربوطه معیار از متأثر که است

 بر زیير  که است معیارهایی تعداد زیر نیز وابستگی قدرت معیار،

 آن بيه  دسيتیابی  بيه  منجير  و گذارنيد  ميی  تيأثیر  مربوطه معیار

 وابسيتگی  و محرکه (MICMAC) های قدرت این شوند. می

 بندی دسته کاربردی متقابل ارجاع ضرب اثر ماتریس تحلیل در

 گيروه  چهيار  بيه  معیارهيا  آن زیير  در کيه  شيوند،  ميی  اسيتفاده 

 محيرك  معیيار  مسيتقل  و  پیونيدی  وابسيته   خودمختيار، 

 ارجاع ضرب اثر ماتریس، تحلیل از هدف شوند. می بندی تقسیم

 وابستگی قدرت و محرکه قدرت وتحلیل تجزیه کاربردی متقابل

 به متغیرها (.athiyazhagan et al, 2013Mاست) متغیرها

 شيامل  اول ی شيوند. خوشيه   ميی  بنيدی  تقسيیم  خوشيه  چهيار 

 وابسيتگی  و محيرك  قيدرت  کيه  اسيت  خودمختيار  معیارهای

 که دارند قرار سیستم از جدای نسبتاً معیارها این دارند. ضعیفی

 شاید البته دارند، سیستم عناصر سایر با اندکی پیوندهای درواقع

 وابسيته  معیارهای شامل دوم ی باشد. خوشه قوی پیوندهایشان

 وابسيتگی  قيدرت  اميا  داشيته،  ضعیفی محرك قدرت که است

 هم که دارند قرار پیوندی معیارهای سوم ی خوشه دارند. باالیی

 در معیارها این دارند. قوی وابستگی قدرت هم و محرك قدرت
 هير  کيه  دلیل این به باشند، می پایدار یا غیر و مانا غیر حقیقت

 بازخوردی یا و معیارها دیگر بر تأثیری معیارها این روی اقدامی

 معیارهيای  شيامل  چهيارم،  ی خوشهداشت.  خواهد خودشان به

 قيدرت  هميراه  بيه  بياالیی  محيرك  قيدرت  کيه  است مستقل

 یک زیر شود، می مالحظه که طور همان .دارند پایینی وابستگی

 در و گیيرد  ميی  نام کلیدی معیار قوی زیر محرك باقدرت معیار

 .دارد جای پیوندی یا و مستقل متغیرهای دسته
 ناحیه وابسته، بخش: II: ناحیه خودمختار، بخش Iبخش 

III ناحیه پیوندی، بخش :IV  ناحیه مستقل : 

 . تئوری مجموعه فازی_

(Zadeh, 1965 Lotfi) مفهوم تليوری مجموعيه    زاده لطفی

های رهنيی   برای کنترل عدم قطعیت، ابهامات، قضاوت را فازی
 هيای  مجموعيه  یتليور برای شرای  واقعی مختلف ارائيه کيرد.   

احتميال از نظير    عیي توز عنيوان  بيه ميبهم   ها داده تیریمد یفاز
 یاستدالل منطق یبرا یورود کیکه منجر به  فیتعر تیعضو
 عنيوان  را بيه ميبهم  هيای   داده یفاز های مجموعه یتلور است.
 یورود کیي منجر بيه  اعضا که  فیتعر صورت بهاحتمال  عیتوز
 ن،یي عالوه بر ا .کند شود، مدیریت می ی میاستدالل منطق یبرا

Zimmerman,1978)( هيای  مجموعيه  هیاستفاده از نظرر ب 
ماننيد   یکيه شيامل آثيار    اتیي در عمل قیي تحق نيه یدر زم یفاز

یيک   zفرض کنید  کرد. تأکید ی است،فاز یخط ریزی برنامه

}مجموعيييه اسيييت،  , , , ,..., }nZ z z z z z 1 2 2 3.S 

)توس  تابع عضویت  Zیک مجموعه فازی )S z  تعریف

یيک عيدد واقعيی در بيازه      Zدر zشود.که هير عنصير   می

[ , )است. مقدار تابع  1[ )S z عضيویت عنيوان درجيه    به

z درS شود. نامیده می 

 اعداد فازی

)صيورت  توانيد بيه   ميی  Sیک عدد فازی مثلثی , , )p q r 

)نشييان داده شييود و تييابع عضييویت آن  )S z توانييد  مييی

 دست بیاید: صورت زیر به به

0,

,
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pکه  q r   وr,q,p دهنده حداقل  به ترتیب نشان
ترین مقدار ممکين   مقدار ممکن، بیشترین مقدار ممکن، بزر 

 از یک رویداد فازی است.

)اگيير  , , )z p q r1 1 1 )و  1 , , )z p q r2 2 2 دو  2
Lotfi ) یک عدد واقعی باشد kعدد فازی مثلثی مثبت و 

Zadeh, 1965    شر  داد کيه عملیيات جبيری روی دو )

zعدد فازی zو  1  آید: دست می صورت زیر به به 2

( , , ),z z p p q q r r    1 2 1 2 1 2 1 2 

( , , ),z z p p q q r r    1 2 1 2 1 2 1 2 

 * ( * , * , * ),z z p p q q r r1 2 1 2 1 2 1 2 
* ( * , * , * ),K z K p K q K r1 1 1 1 

* ( * , * , * )And K z K p K q K r2 2 2 2 

( , , )
, ,

( , , )

z p q r p q r

z p q r r q p

 
   

 

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

 

( ) ( , , ),

( ) ( , , ),

z
r q p

And z
r q p









1
1

1 1 1

1
2

2 2 2

1 1 1

1 1 1 

ثابيت،  عدد ضرب، ضرب با  ق،یتفر ،عبارات به ترتیب جمع

 .دهد ی را نشان میاعداد فاز رویمعکو ،  اتیو عمل م،یتقس

 یفازی سلسله مراتب لیتحل ندیفرآ

کمييک بييه   ی، بييرا(Saaty,1980) توسيي  AHPروش 
 یبيرا زیر معیار چند  گیری محی  تصمیمدر  گیرندگان تصمیم

ارائييه شييد. بييدون ابهييام  ایييمطلييق و  هييای پاسيي مقابلييه بييا 
(Chang,1996 )روش FAHP کيرد یرو است. کردهارائه  را 

FAHP گیيری   تصيمیم مشيکالت   برطرف کيردن ابهيام   در
( Yu, 2002( و )Taylan et al, 2014)کنيد.   ميی کمک 

نتایج کاراتر و مؤثرتر نسيبت   FAHPکاربرد تلوری مجموعه 
 طيور  بيه  AHP یفياز  (.Lee et al, 2008) دارد AHPبه 

مختليف از جمليه انتخياب پيروژه،      هيای  زمینهدر  ای گسترده
 شود. میاستفاده  معکو  کیو لجست تأمین رهیزنج تیریمد

(Ji,2008و ) (al, 2003 Kahraman et) ( .Singh 

and Prasher, 2017 کردیرو( نیز اخیرا از FAHP   بيرای
 وزن دهی زیر معیارها استفاده کرده است.
بييرای محاسييبه  FAHPدر ایيين مطالعييه مييا از تکنیييک 

ایييم. در ادامييه، بييرای  هييای زیيير معیارهييا اسييتفاده کييرده وزن

اسا  زیر  بندی کیفیت زندگی شهری مناطق شهر قم بر رتبه
شيده   اسيتفاده  WASPASشده، تکنیيک   معیارهای مشخص

طيور کاميل    بيه  WASPASاست.بنابراین، در ادامه تکنیيک  
 شود. شر  داده می

WASPAS (Weighted Aggregates Sum 

Product Assessment)  هييای نييوین  یکييی از تکنیييک
عنيوان   شيده و بيه   ارائه 5105گیری است. این مدل در سال  تصمیم
شده اسيت. ایين روش    قوی شناخته MCDM های ز روشیکی ا

ضيرب   و ميدل حاصيل   (WSM) ترکیبی از مدل مجميوع وزیين  
 است. (WPM) وزین

  WASPAS مدل

کننيد کيه یکيی از     محققان در تحقیقات اخیير پیشينهاد ميی   
 گیيری چنيد   روش تصمیم تواند در انتخاب پارامترهایی که می

سيت.  ها ا مدلمیزان دقت این ،قرار گیرد  موردتوجه زیر معیار
توانيد   که ترکیب دو ميدل ميی   کنند میپیشنهاد  این محققان

 هيای  ميدل میيزان دقيت نتيایج    د میزان دقيت آن را بياال بير   
ميدل   مدل جمع وزنيی و  WSM شاخصه چندگیری  تصمیم

اسيت. میيزان دقيت     شيده  شناخته خوبی به WPS تولید وزنی
کيه   قرارگرفتيه ل محققان مورد تحلی های ترکیبی توس  مدل
 آنيان را تأییيد کيرده اسيت. میيزان دقيت       هيای  بررسینتایج 
پیش از  ها مدلترکیبی در مقایسه با میزان دقت آن  های مدل
یکيی از   WASPASميدل   ،شدن بسیار باالتر است ترکیب
در مسيائل   توانيد  ميی است. این ميدل   ترکیبی رایج های مدل

باشيد و همچنيین   گیری کارایی باالیی داشيته   پیچیده تصمیم
. مدل جمع وزنی داردحاصل از این مدل از دقت باالیی  نتایج

WSM گیری  تصمیم های مدل ترین شده شناخته از بهترین و
 است همان در ميدل ترکیبيی   زیر معیارهادر حل مسائل چند 

WASPAS ترکیبيی بيرای    تالش شده است که یک معیار
که در این معیار  شود کاربرده بهتعیین اهمیت نهایی هر گزینه 
بييرای ارزیييابی  WPM و WSMترکیبييی سييهم برابييری از 

  .داده شودها  گزینهنهایی 

 شرح و تفسیر نتایج  

شيده   زیر معیار تعیيین  52برای تعیین رواب  بین  ISMروش 
که حاصل مصاحبه با کارشناسان و تحقیقيات قبليی صيورت    

گرفته گرفته درزمینه ی کیفیت زندگی است که در اینجا بکار 
وسيیله   ها( به )رواب  بین زیر معیار SSIMشده است. ماتریس

آورده  9 آميده کيه در جيدول     دسيت  گروهی از کارشناسان به
 V ،X ،Aرا با جایگزین کردن  SSIMشده است. ماتریس 

با اعداد متناظر تبدیل به ماتریس دریافتی اولیيه تبيدیل    O و



 0931 تابستان، 01)سری جدید(، پیاپی  6، شماره سومریزی توسعه کالبدی، سال  پژوهشی برنامه –نشریه علمی  28

نفورپيذیری  شود بيا محاسيبه قيدرت وابسيتگی و قيدرت       می
ضمیمه  شود که در ماتریس اولیه تبدیل به ماتریس نهایی می

 آورده شده است.

 ISMهای روش  گام

. شناسایی زیر معیارها با مصاحبه با افراد خبره و دانشيگاهی  0
 و همین طور رجوع به تحقیقات گذشته.

. تعیین ارتباط بین هر جفت زیر معیار تعیيین شيده در گيام    5
 اول.

( که رواب  بین زیير  SSIM) یتعاملاتریس خود . تشکیل م9
هيای اسيتفاده شيده در     معیارها را نشان ميی دهيد. نمياد   

 (SSIM) یتعاملآورده شده است. ماتریس خود  9جدول 
 آورده شده است.در ضمیمه 

 رواب  بین معیارها در ماتریس خود تعاملی :7جدول 

V A X O 
 jبر  iزیر معیار 
 دارد تأثیر

بر زیر  jزیر معیار 
 دارد تأثیر iمعیار 

رابطه دو 
 سویه

عدم وجود 
 رابطه

 

صورت یک ماتریس دودویی در  بهSSIM . در این مرحله 9
می آید. به ماتریس تبيدیل شيده در اصيطال  مياتریس     

 A,V,O,Xدریافتی اولیه می گویند که درآن نماد های 
اند. اگر فيرض   جایگزین شده« 0» و« 1»به وسیله اعداد 

 SSIMام مياتریس  (i,j) معادل مولفيه   $(i,j)شود که 
ام مياتریس دریيافتی   (i,j)معادل مولفيه   @(i,j) بوده و

 گیرد: باشد، جایگزینی به صورت زیر صورت می

 اگر=V  (i,j)$ 0آنگاه (i,j)@= 1و(j,i)@= 

  اگر=A (i,j)$  1آنگاه(i,j)@= 0و(j,i)@= 

 اگر=X (i,j)$  0آنگاه (i,j)@= 1و(j,i)@= 

  اگر(i,j)$=O  1آنگاه (i,j)@= 0و(j,i)@= 

ماتریس حاصل از اعمال رواب  باال را ماتریس اولیه نيام  
 دارد.

. ماتریس دریافتی نهایی با اعمال رواب  تعدی موجود بین زیر 2
را  بيا جيایگزین    SSIMآیيد. مياتریس    معیارها بدست می

با اعداد متناظر تبدیل به مياتریس  O وA،X،Vکردن 
شود و با محاسبه قدرت وابسيتگی   دریافتی اولیه تبدیل می

و قدرت هدایتگری، ماتریس اولیه تبدیل به ماتریس نهایی 
شود. این مراحل در جيدول قيدرت وابسيتگی و قيدرت      می

   آورده شده است.نفورپذیری در در ضمیمه 
مجموعيه مقيدماتی    . در این مرحله مجموعه دریافتی و نیيز 6

زیرمعیارهيا از روی مياتریس دریيافتی     برای هير یيک از  
مجموعيه دریيافتی بيرای یيک      آیيد.  نهایی بدسيت ميی  

عبارت است ازخود آن زیرمعیار است، به عيالوه   زیرمعیار
سييایر زیرمعیارهييایی کييه در بوجييود آوردن آن نقييش    

اند. مجموعه مقدماتی برای هر زیرمعیار شامل خود  داشته
رمعیار، به انضمام سایر زیرمعیارهایی بير روی آنهيا   آن زی
ایين دو  تيوان اشيتراك    به دنبال آن ميی  گذار است.تأثیر

معیارهييا بدسييت آورد. مجموعييه بييرای هيير یييک از زیر 
زیرمعیارهایی که اشتراك مجموعه دریيافتی و مجموعيه   

 یسياز  ميدل مقدماتی آنها یکی است در سلسيله مراتيب   
زیرمعیار سطح باال محسوب ی به عنوان ریتفس یرساختا
شوند. هر بار پس از شناسایی سطح یک زیرمعیار، آن  می

دوبياره اشيتراکات را    زیرمعیار را از فهرست حذف کرده و
وردن سيطو   آکنیم. این مراحل را تيا بدسيت    حساب می

دهيیم. خروجيی ایين گيام در      همه زیر معیارها ادامه ميی 
 .)سطو  زیرمعیارها( آورده شده است 2جدول

 

 سطو  زیر معیارها: 6جدول

 زیرمعیار مجموعه دریافتی مجموعه مقدماتی اشتراکات سطح
0 0 0 0 0 
3 5-00-01 5-00-01 5-0-6-00-02-01 5 
9 9 5-9-9-2-09 9-01-08 9 
2 9 9-6 9-9 9 
1 2 2-6-00 9-2-1-8-09-09-02-06-50 2 
8 6 5-6-1 9-2-6-8-3-01-00-05-09-02-06-03-51-50-59-52 6 
6 1 2-1-6 1-05-03 1 
0 8 2-6-8-00-02 8 8 
0 3 6-3-01-08 3 3 
5 01 6-01 01-3 01 
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 زیرمعیار مجموعه دریافتی مجموعه مقدماتی اشتراکات سطح
8 5-00-50 5-6-00-50 5-2-8-00-50-59 00 
9 05 6-1-05-03-52 05-02 05 
2 09 2-09 09-51 09 
2 09 2-6-09 9-09 09 
5 02 5-2-6-05-02 8-02-55 02 
0 06 2-6-06 06 06 
9 5-01 5-9-01-51 5-01-08 01 
5 08-51 9-01-08-51 3-08-51 08 
2 03 6-1-03 05-03-51 03 
9 08-51 6-09-08-03-51 01-08-51 51 
0 00-50 2-6-00-50 00-50 50 
0 55 00-02-55 55 55 
0 59 59 59 59 
0 59 59-52 59 59 
0 52 6-52 52 52 

 

دسيت آوردن مجموعيه مقيدماتی و     بيا بيه  . در این مرحليه  1
مجموعه دریيافتی سيطح هير یيک از زیرمعیارهيا را بيه       

مدل ساختاری بین زیر گفته شد  6در مرحله ترتیب آنچه 
 یرسياختا  یساز مدل شکلآوریم و  معیارها را بدست می

 شود. ی رسم میریتفس

 MICMAC آنالیز

هييا بييه چهييار دسييته  تقسييیم زیرمعیييار بييا MICMACآنييالیز 
خودمختار، وابسته، مستقل و ارتباطی)پیوندی( بيه درك ماهیيت   

هيا نیيز    بنيدی زیرمعیيار   عالوه طبقه کند، به زیرمعیارها کمک می
پیييدا اسييت،  9طييور کييه در شييکل کنييد. همييان تيير مييی آسييان

زیرمعیارهييای وضييعیت تحصييیالت، وضييعیت دسترسييی بييه    
لحياظ زیباسيازی در سيطح منطقيه،      ای ارتباط اصلی، ازه شبکه

وضعیت ترافیک، وضعیت رونق بيازاری دارای وابسيتگی شيدید    
 51لیست زیرمعیارها حذف شود و بقیه مراحيل بيا    بوده و باید از

 9 و 9طور کيه در شيکل    زیرمعیار باقیمانده ادامه پیدا کند. همان
 .نفورپذیری را دارا استبیشترین قدرت  6 مشهود است زیرمعیار
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 رواب  متقابل بین زیر معیارها: 3شکل

 
 MICMAآنالیز : 7شکل 

نماید زیرمعیارهایی  مشاهده می 2طور که در جدول  همان
ای نسبت به سيایر   اند دارای وابستگی بیشینه شده که مشخص
در ادامه جهت  شوند و نتیجه حذف می باشند در زیرمعیارها می

پيردازیم. درنتیجيه بيا     دهی به زیرمعیارهای باقیمانده می وزن
زیرمعیارهييای وضييعیت تحصييیالت، وضييعیت    ISMروش 

های ارتباط اصيلی، ازلحياظ زیباسيازی در     دسترسی به شبکه
بيازاری حيذف    سطح منطقه، وضعیت ترافیک، وضعیت رونق

مانيده وزن هرکيدام را مشيخص     زیرمعیار بياقی  51شدند و با 
 رد MICMAC کنیم. زیر معیارهای باقی مانده از آنيالیز  می

 آورده شده است. 6جدول
 

 MICMA زیر معیارهای باقی مانده از آنالیز :2جدول

 شماره زیرمعیار عنوان زیر معیار شماره زیر معیار عنوان زیر معیار
 0زیرمعیار  ارتباط همسایگی 00زیر معیار  وضعیت دسترسی به فضای آموزشی  

 5زیرمعیار  امنیت منطقه زیر معیار  وضعیت ترافیک
 زیرمعیار  وضعیت تحصیالت 05زیر معیار  وضعیت دسترسی به مراکز اداری

 9زیرمعیار  امکانات فرهنگی   09زیر معیار  وضعیت شغلی

 9زیرمعیار  ونقل عمومی وضعیت دسترسی به حمل 09زیر معیار  وضعیت درآمد ماهیانه

 2زیرمعیار  میزان خدمات اجتماعی   02زیر معیار  های گردشگری در سطح منطقه جاربه
 6زیرمعیار  وضعیت دسترسی به امکانات تفریحی و ورزشی زیر معیار وضعیت رونق بازاری
به مراکيز درميانی و    وضعیت دسترسی

 های اورژانس
 زیرمعیار  های ارتباط اصلی وضعیت دسترسی به شبکه 06زیر معیار 

 1زیرمعیار  وضعیت مسکن افراد از نظر کیفیت   01زیر معیار  آلودگی صوتی

 8زیرمعیار  ازلحاظ تجهیزات و تأسیسات اولیه 08زیر معیار  ها وضعیت کیفیت درمانگاه

 3زیرمعیار  ازلحاظ امنیت عبور و مرور 03زیر معیار  منطقهوضعیت بهداشت 
 زیرمعیار  ازلحاظ زیباسازی در سطح منطقه   51زیر معیار  وضعیت دفع فاضالب

 01زیرمعیار  ها وضعیت دسترسی به خدمات و فروشگاه
 

  FAHPروش 

 به ترتیب زیر است: FAHP مراحل روش

صيورت زیير    ماتریس مقایسات زوجی فازی مثلثی به .1

 شود: بیان می
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) که , , )ij ij ij ijz p q r گر ا{ , , , ..., }
n

X x x x x
1 2 3

 

}و  ها عنوان مجموعه داده به , , , ..., }
n

T t t t t
1 2 عنيوان   به 3

مطييابق آنييالیز مقييدار  ،در نظيير گرفتييه شييود مجموعيييه هييدف
شده و سپس آنالیز مقيدار   شده توس  چانگ، هر داده گرفته ارائه

بنابراین مقادیر آنيالیز بيرای هير     .پذیرد بير روی آن انجيام می

. آیييييد دسييييت مييييی م زیيييير بييييهئييييداده مطييييابق عال

, ,..., , , ,...,
i i i

m

g g g
M M M i n

1 2 1  نآدرکيييييييييييه  2

( , , ..., )
i

j

g
j m M 1  .تمام اعداد فازی مثلثی است 2

اميین شي     iارزش مقدار ترکیبی فيازی نسيبت بيه     .6

 :شود صورت زیر تعریف می به
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 شود. یمزیر محاسبه  صورت بهکه بردار معکو  آن 
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)درجه احتمال  .3 , , ) ( , , )M p q r M p q r
2 2 2 2 1 1 1 1 

 شود: صورت زیر تعریف می به

( ) sup[min( ( ), ( )]
M M

V M M x y  
1 1

2 1
 

 صورت زیر تعریف شود: تواند به که می
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طول باالترین فصل مشيترك بيین    dکه 
M


1

و  
M


2

 

Mشده است(. برای مقایسه  است )در شکل دو نشان داده
و  1

M
)به هر دو مقيدار   2 )V M M

1 )و  2 )V M M
2 1 

 نیاز است.

مقعير مثيل   ی فيازی   احتمال برای یک نقطه ی درجه .7

( , , ..., )
i

M i k 1  Kکييوژ  ی فييازی از نقطييه تيير بييزر  2

 :شود زیر تعریف می صورت به
( , , ..., )

[( ), ( ), ( ), ..., ( )]

min ( ), , , , ..., .

k
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V M M M M

V M M M M M M and M M

V M M i k

 

   

  

1 2

1 2 3 1
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kهرگاه فيرض کنيیم: بيرای     i  و, , ...,k n 1 2 ،

( ) min ( )
i i k

d A V S S   باشيييد آنگييياه وزن بيييردار

 آید: میدست  صورت زیر به به
kهرگاه فيرض کنيیم: بيرای     i  و, , ...,k n 1 2 ،

( ) min ( )
i i k

d A V S S   باشيييد آنگييياه وزن بيييردار

 آید: دست می صورت زیر به به

( ( ), ( ),..., ( ))
T

W d A d A d A   1 1 1 

)که  طوری به , , ..., )
i

A i n 1  تعداد اعضا است. nو  2

، بيردار  (کيردن  مقیيا   )بيی نرمال کردن  ی وسیله به .6

 :شود زیر تعریف می صورت بهوزنی نرمال شده 

( ( ), ( ), ..., ( ))
T

W d A d A d A
1 1 1

 

معیارهای موردسنجش در فرایند تحقیق دارای زیر معیيار  
دست آوردن امتیاز نهایی هير یيک از    به است، بنابراین برای

معیار مربيوط ضيرب   این معیارها وزن هر زیرمعیار را در وزن 
 شيده  یهيای بررسي   جدول اوزان نهایی زیير معیيار  و  کنیم یم

 صورت زیر است: به FAHPتوس  تکنیک 

 وزن زیر معیار :4جدول
 وزن زیر معیارها

0 191159/1 
5 99090/1 
9 122091/1 
9 122519/1 
2 01191/1 
6 190399/1 
1 115553/1 
8 1009983/1 
3 106380/1 
01 118805/1 
00 100801/1 
05 101128/1 
09 19921/1 
09 05111/1 
02 152292/1 
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06 1118191/1 
01 11116699/1 
08 156213/1 

03 1118191/1 
51 1123529/1 

 برای چهار معیار اصلی FAHPهای روش  گام: 0جدول 

 7معیار 3معیار 6معیار 1معیار جدول معیاراصلی

 گام دوم

 (9و2و1) (0و0و0) (0و0و9) (0و0و0) 0معیار

 (99/1و0و0) (0و9و2) (0و0و0) (99/1و0و0) 5معیار

 (9و2و1) (0و0و0) (5/1و99/1و0) (0و0و0) 9معیار

 (0و0و0) (099/1و5/1و99/1) (0و0و9) (099/1و5/1و99/1) 9معیار

 گام سوم

 0 0 0 011 0معیار

 0 526993/1 011 502193/1 5معیار

 0 011 0 581352/1 9معیار

 011 051689/1 508911/1 188315/1 9معیار

 188315/1 581352/1 502193/1 0  گام چهارم

 122898/1 081819/1 092186/1 658039/1  گام پنجم

 

 معیار اول های زیرمعیارهبرای  FAHPهای روش  گام: 4جدول 

 6زیرمعیار 5زیرمعیار 4زیرمعیار 3زیرمعیار 2زیرمعیار 1زیرمعیار زیرمعیارهای معیار اول

   م   م

        1 (1 1 1) (33/0 2/0 143/0) (1 33/0 2/0) (3 1 1) (1 1 33/0) (1 1 33/0) 

        2 (7 5 3) (1 1 1) (5 3 1) (3 1 1) (5 3 1) (5 3 1) 

        3 (5 3 1) (1 33/0 2/0) (1 1 1) (1 1 33/0) (1 33/0 2/0) (1 1 1) 

        4 (1 1 33/0) (1 1 33/0) (3 1 1) (1 1 1) (1 33/0 2/0) (3 1 1) 

        5 (3 1 1) (1 33/0 2/0) (5 3 1) (5 3 1) (1 1 1) (5 3 1) 

        6 (3 1 1) (1 33/0 2/0) (1 1 1) (1 1 33/0) (1 33/0 2/0) (1 1 1) 

   م   م

        1 100 11711/0 301101/0 311461/0 170171/0 357713/0 

        2 1 100 1 1 1 1 

        3 1 166310/0 100 1 234201/0 1 

        4 1 16657/0 300705/0 100 234502/0 1 

        5 1 32421/0 1 1 100 1 

        6 1 126520/0 320267/0 330551/0 100100/0 100 

 126520/0 32421/0 16657/0 166310/0 1 111117/0    م چ   م

 066752/0 171004/0 007077/0 007076/0 527766/0 050135/0    م پ  م

 

 معیار دوم های زیرمعیارهبرای  FAHPهای روش  گام: 18جدول 

 2زیرمعیار 6زیرمعیار 7زیرمعیار 3زیرمعیار 6زیرمعیار 1زیرمعیار زیرمعیارهای معیار دوم

 گام دوم
 (9و2و1) (0و9و2) (0و9و2) (0و9و2) (0و0و9) (0و0و0) 0زیرمعیار

 (0و0و9) (0و0و0) (0و9و2) (99/1و0و0) (0و0و0) (99/1و0و0) 5زیرمعیار
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 2زیرمعیار 6زیرمعیار 7زیرمعیار 3زیرمعیار 6زیرمعیار 1زیرمعیار زیرمعیارهای معیار دوم
 (0و9و2) (0و0و0) (0و0و9) (0و0و0) (0و0و9) (5/1و99/1و0) 9زیرمعیار

 (0و0و9) (5/1و99/1و0) (0و0و0) (99/1و0و0) (5/1و99/1و0) (5/1و99/1و0) 9زیرمعیار

 (5/1و99/1و0) (0و0و0) (0و9و2) (0و0و0) (0و0و0) (5/1و99/1و0) 2زیرمعیار

 (0و0و0) (0و9و2) (99/1و0و0) (5/1و99/1و0) (99/1و0و0) (099/1و5/1و99/1) 6زیرمعیار

 گام سوم

 0 0 0 0 0 011 0زیرمعیار

 0 0 0 0 011 511231/1 5زیرمعیار

 0 0 0 011 95898/1 592139/1 9زیرمعیار

 99938/1 918355/1 011 599833/1 568235/1 055/1 9زیرمعیار

 0 011 0 912919/1 995983/1 069616/1 2زیرمعیار

 011 921359/1 0 585029/1 918158/1 098393/1 6زیرمعیار

 098393/1 069616/1 055/1 592139/1 511231/1 0  گام چهارم

 113690/1 181918/1 162595/1 052115/1 011521/1 299683/1  گام پنجم

 

 معیار سوم های زیرمعیارهبرای  FAHPهای روش  گام :11جدول 

 3زیرمعیار 6زیرمعیار 1زیرمعیار معیارهای معیار سومزیر

 (0و9و2) (5/1و99/1و0) (0و0و0) 0زیرمعیار گام دوم

 (0و9و2) (0و0و0) (0و9و2) 5زیرمعیار

 (0و0و0) (5/1و99/1و0) (0و0و9) 9زیرمعیار

 0 586591/1 011 0زیرمعیار گام سوم

 0 011 0 5زیرمعیار

 011 50099/1 90910/1 9زیرمعیار

 50099/1 0 586591/1  گام چهارم

 090018/1 661636/1 030056/1  گام پنجم

 

 معیار چهارم های زیرمعیارهبرای  FAHPهای روش  گام: 16جدول 

 2زیرمعیار 9زیرمعیار 9زیرمعیار 5زیرمعیار 0زیرمعیار چهارمزیرمعیارهای معیار 

 (0و0و9) (99/1و0و0) (0و9و2) (0و0و9) (0و0و0) 0زیرمعیار گام دوم

 (0و9و2) (99/1و0و0) (5/1و99/1و0) (0و0و0) (99/1و0و0) 5زیرمعیار

 (0و0و9) (0و0و0) (0و0و0) (0و9و2) (0و0و0) 9زیرمعیار

 (99/1و0و0) (0و0و0) (0و0و0) (0و0و9) (0و0و9) 9زیرمعیار

 (0و0و0) (0و0و9) (99/1و0و0) (5/1و99/1و0) (99/1و0و0) 2زیرمعیار

 0 0 531169/1 911938/1 011 0زیرمعیار گام سوم

 0 0 58309/1 011 0 5زیرمعیار

 0 0 011 0 0 9زیرمعیار

 0 011 531169/1 911938/1 0 9زیرمعیار

 011 581881/1 599253/1 911096/1 581881/1 2زیرمعیار

 559253/1 531169 0 58309/1 531169/1  گام چهارم
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 016133/1 090119/1 919626/1 091591/1 090119/1  گام پنجم

 

 WASPASمراحل روش 

بيه آن اشياره شيد،     9معیارهایی کيه در جيدول    اسا  بر .0
منطقييه از بیسييت نفيير مييورد )در هيير  گييردآوری هييا داده

پرسشگری قرار گرفت و با اسيتفاده از میيانگین حسيابی    
هيا مياتریس    ترکیيب آن  و سپس بيا  محاسبه شده است(

هيا   گزینيه . شود میتنظیم  09 وضع موجود مطابق جدول

منطقيه اسيت و    8شهر قم که تعيداد آن   مناطق شهری،
است شده  در نظر گرفته51زیرمعیارهای مورد ارزیابی نیز 

x صورت که به x تا 1  . برای نمونيه اند شدهکدگذاری  20

x اعداد جيدول   وامنیت منطقه در مناطق هدف است  2

امتیازی است از صفر تا صد که به مناطق در هر زیرمعیار 
 شده است. داده

 

 ماتریس وضع موجود :13جدول

 0منطقه 4منطقه 2منطقه 6منطقه 7منطقه 3منطقه 6منطقه 1منطقه گزینه

x 1 68 90 91 11 92 21 61 21 

x 2 83 56 92 88 21 58 66 61 

x 3 21 65 22 85 21 22 62 22 

x 4
 20 22 65 22 91 92 21 91 

x 5
 88 28 62 61 92 21 62 21 

x 6
 65 65 61 65 25 25 21 92 

x 7 26 21 21 21 22 98 92 21 

x 8 26 92 21 66 21 96 22 22 

x 9 62 95 26 81 98 20 28 21 

x 10 65 58 95 62 92 29 61 95 

x 11 62 95 91 65 92 68 21 21 

x 12 80 92 65 22 25 22 22 58 

x 13 68 51 52 21 66 51 81 22 

x 14 92 08 21 21 95 92 12 92 

x 15 21 55 58 66 91 51 61 58 

x 16 90 58 22 25 21 91 22 91 

x 17 66 91 92 21 25 92 28 95 

x 18 65 91 61 22 61 91 92 21 

x 19 61 52 91 65 21 55 65 22 

x 20 92 91 58 92 91 91 21 21 

 

کييه از طریييق روش  . محاسييبه وزن هيير یييک از شيياخص5
FAHP 1با جدول  شده است مطابق محاسبه. 

. استاندارد کردن ماتریس وضع موجود در این تحقیق دارای 9
( برای استاندارد 0،5جهت مثبت و منفی هستند از توابع )

 شده است. کردن استفاده
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      س        س     :17جدول

 0منطقه 4منطقه 2منطقه 6منطقه 7منطقه 3منطقه 6منطقه 1منطقه گزینه

x 1 9992/1 5155/1 0321/1 9266/1 5392/1 9108/1 9309/1 9108/1 

x 2 2011/1 0205/1 5196/1 2003/1 9906/1 0653/1 9893/1 993/1 

x 3 9905/1 9619/1 9036/1 9162/1 5312/1 9036/1 9111/1 9036/1 

x 4
 9696/1 9395/1 9995/1 9395/1 5092/1 9501/1 9112/1 5092/1 

x 5
 2162/1 9998/1 9109/1 9929/1 523/1 5818/1 9190/1 5818/1 

x 6
 9306/1 9306/1 913/1 9306/1 9582/1 9582/1 9028/1 5895/1 

x 7 9899/1 9990/1 9990/1 9300/1 9119/1 9539/1 9188/1 9990/1 

x 8 9628/1 539/1 9566/1 9905/1 9159/1 9112/1 9239/1 9239/1 

x 9 9166/1 5115/1 9219/1 2119/1 9119/1 903/1 9658/1 9058/1 

x 10 9229/1 5121/1 592/1 9119/1 5210/1 9839/1 9911/1 592/1 

x 11 9908/1 5012/1 5193/1 9509/1 9123/1 9655/1 9933/1 9933/1 

x 12 2518/1 552/1 9386/1 9296/1 9999/1 9296/1 9296/1 08/1 

x 13 9916/1 0901/1 0696/1 9125/1 9999/1 0901/1 2566/1 965/1 

x 14 9956/1 0910/1 9811/1 9811/1 5991/1 9956/1 2100/1 5662/1 

x 15 9913/1 0153/1 55/1 2086/1 9639/1 5055/1 9102/1 55/1 

x 16 5298/1 5915/1 9250/1 9512/1 900/1 5966/1 9250/1 5966/1 

x 17 9325/1 5116/1 5656/1 9120/1 9310/1 5656/1 9920/1 5910/1 

x 18 9098/1 5963/1 9119/1 9610/1 9910/1 561/1 9119/1 9991/1 

x 19 9919/1 0855/1 5081/1 9203/1 9699/1 0619/1 9203/1 9113/1 

x 20 9099/1 5682/1 5216/1 9158/1 5682/1 5682/1 9912/1 2015/1 

 

 

معیارهيای استانداردشيده از    . برآورد واریيانس مقيادیر زیير   9
 (02)مطابق جدول9طریق تابع 

   /ij ijx x 
2

2 0 05 

 ماتریس بی مقیا  شده :16جدول

 0منطقه 4منطقه 2منطقه 6منطقه 7منطقه 3منطقه 6منطقه 1منطقه گزینه

x 1 193/1 10/1 10/1 125/1 155/1 192/1 198/1 192/1 

x 2 161/1 116/1 10/1 166/1 158/1 111/1 191/1 190/1 

x 3 151/1 195/1 156/1 121/1 150/1 156/1 196/1 156/1 
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 0منطقه 4منطقه 2منطقه 6منطقه 7منطقه 3منطقه 6منطقه 1منطقه گزینه
x 4

 199/1 193/1 193/1 193/1 105/1 156/1 195/1 105/1 

x 5
 169/1 158/1 192/1 19/1 101/1 150/1 192/1 150/1 

x 6
 198/1 198/1 196/1 198/1 151/1 151/1 152/1 15/1 

x 7 191/1 153/1 153/1 198/1 196/1 151/1 159/1 153/1 

x 8 199/1 155/1 151/1 191/1 192/1 159/1 195/1 195/1 

x 9 190/1 10/1 190/1 169/1 159/1 152/1 159/1 152/1 

x 10 125/1 100/1 109/1 121/1 101/1 198/1 193/1 109/1 

x 11 193/1 105/1 10/1 199/1 159/1 129/1 153/1 153/1 

x 12 168/1 109/1 19/1 190/1 158/1 190/1 190/1 118/1 

x 13 12/1 119/1 111/1 192/1 191/1 119/1 163/1 199/1 

x 14 153/1 112/1 196/1 196/1 102/1 153/1 185/1 108/1 

x 15 12/1 118/1 105/1 161/1 199/1 100/1 126/1 105/1 

x 16 106/1 109/1 120/1 196/1 195/1 102/1 120/1 102/1 

x 17 160/1 103/1 101/1 192/1 198/1 101/1 191/1 109/1 

x 18 199/1 102/1 19/1 199/1 12/1 108/1 159/1 158/1 

x 19 193/1 10/1 10/1 125/1 155/1 192/1 198/1 192/1 

x 20 161/1 116/1 10/1 166/1 158/1 111/1 191/1 190/1 

 

 

) . محاسبه واریانس2 )( )iQ Q2 )و  1 )( )iQ Q2 از طریيق   2

 .(06مطابق جدول) 2 و 9 توابع
 

    
n

i ij j ij

j

Q x w x 



12 2 2

1

 

)واریانس      س  :12جدول )( )iQ Q2 )و  1 )( )iQ Q2 2 

) ها گزینه )( )iQ Q2 1 ( )( )iQ Q2 2 

 1510/1 1196/1 0منطقه

 1069/1 1119895/1 5منطقه

 1088/1 1111180/1 9منطقه

 1563/1 1199/1 9منطقه

 1551/1 1109/1 2منطقه

 1019/1 111981/1 6منطقه

 1590/1 1156/1 1منطقه

 1552/1 1109/1 8منطقه

 

. محاسبه مقدار 6   وiQ   هيا  بنيدی گزینيه   بيرای رتبيه، 
 بهتيرین  کيه  اسيت  مشخص کردن جایگزین ها نهایی مرحله

 1 و 6 صيورت توابيع   بيه  .دارد را معیارها میان در را وضعیت
 (01 )مطابق جدول

  
     

i

i i

Q

Q Q




 




22

1 22 2
 

    , , ,
n n wj

i ij j ij

j j

Q x w x  
 

     
1 1

1 0 1 

 

 ابتيدا  در هيا  گزینيه  نهيایی  بندی رتبه برای مرحله این در
 بير  سيپس  شود، محاسبه می ها گزینه از یک هر الندای مقدار
 که آید می به دست گزینه هر برای Q ( مقدار1) تابع اسا 
 هرانيدازه . اسيت  گزینيه  هير  نهایی دهنده رتبه نشان آن مقدار
وضيعیت   دهنيده  نشيان  باشيد  بياالتر  گزینيه  یيک  Qمقدار 
 .است گزینه آن تر مناسب

 مقدار شده محاسبهمقادیر  :14جدول
i

Q،   ها رتبهو 

 i گزینه
Q بندی رتبه 
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 0 2555/1 8220/1 0منطقه

 8 5915/1 3115/1 5منطقه

 6 9502/1 3619/1 9منطقه

 5 2029/1 8605/1 9منطقه

 2 9209/1 3993/1 2منطقه

 1 5130/1 3191/1 6منطقه

 9 9655/1 3101/1 1منطقه

 9 9229/1 3932/1 8منطقه
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 می توان مشاهده نميود کيه مقيدار    01با توجه به جدول 

iQ و   رابطه غیر مستقیم با یکدیگر دارند. به این صورت

اسيت. در   iQ نماینگر بیشترین مقدار  که کمترین مقدار

 مقيدار توان دریافت که هر چيه   می 6 ۀنتیجه با توجه به معادل
Q .بیشتر باشد، وضعیت مطلوب گزینه بهتر است 

 گیری بحث ونتیجه
یيان  و نما یاساسي  های شاخص از یکی شهری یزندگ یفیتک
 یفاز کم و ک یاست. آگاه یتوسعه در هر جامعه و کشور گر
و  یرا بيه بيازنگر   یاستمدارانو س یزانجوامع، برنامه ر یزندگ

. دهيد  یم یاریتوسعه  های برنامهدر انواع طر  و  یبهبودساز
و مطالعيه و   یزنيدگ  یفیيت ک های شاخصو شناخت از  یآگاه
اسيت   ینا یانگرب ای جامعهدر هر  ها زمانآن در طول  یسهمقا

دچيار رکيود    یا بهبودیافتهزمان  یمردم ط یزندگ یتکه وضع
 یين مهم در سينجش ا  هایاز مسائل و معیار یکیشده است. 

 گیيری  تصيمیم  هيای  یيک و تکن هيا  ميدل استفاده از  ،یتوضع
 روش ی،اساسيي یييناسييت. بيير ا   (MCDM)هچنييدمعیار

WASPAS یبييرا یقييو یاربسيي گیييری تصييمیمز فنييون ا 
 .استآن ها بندی رتبهو  ها گزینه بندی اولویت

هييداف اصييلی ایيين پييژوهش تعیييین اهمیييت عوامييل و  
در شيهر قيم    زنيدگی شيهری  گذار بر کیفیيت  تأثیرمعیارهای 

گيذار بيا مراجعيه بيه     تأثیرباشد. در این راستا، ابتدا عوامل  می
است. در   ادبیات موضوع و مصاحبه با کارشناسان بدست آمده

بعد با روش مدل سازی ساختاری تفسیری سلسله مراتب   گام

 دسييت آمييده اسييت، در ادامييه بييا تحلیييل    زیرمعیارهييا بييه 
MICMAC   ،خيود مختيار،    معیارها به چهار گيروه وابسيته

زیير معیارهيای   پیوندی و مسيتقل تقسيیم شيده و در نتیجيه     
هيای ارتبياط    وضعیت تحصیالت، وضعیت دسترسی به شبکه

اصلی، ازلحاظ زیباسازی در سطح منطقه، وضيعیت ترافیيک،   
 وضعیت رونق بازاری دارای وابسيتگی شيدید بيوده و بایيد از    

یر معیار ز 51فهرست زیر معیارها حذف شود و بقیه مراحل با 
  .شود باقیمانده ادامه بررسی می

 آوری جميع روش  رکرشدهپژوهش  ینکه در ا گونه همان
بيوده اسيت.    نامه پرسشو استفاده از ابزار  یمایشیاطالعات پ
 ميذهبی،  و اجتماعی، فرهنگيی  بعد چهار در مذکورنامه  پرسش

اسيتفاده   محیطی و بهداشيت،  اقتصادی و زیستو  زیرساختی
در ایين   ها شاخصاز  یکهر یتسنجش وزن و اهم یشد. برا

هييای زیيير  بييرای محاسييبه وزن FAHPمطالعييه از تکنیييک 
آمده است،  2که در جدول طور همان ایم. معیارها استفاده کرده

فرهنگی ، اجتماعیابعاد  یببه ترت دهد مینشان  یقتحق یجاتن

بيا   زیرسياختی و 0301/1 اقتصادی 6580/1با وزن  مذهبی و
 1223/1محیطيی و بهداشيت بيا وزن     زیست و 0920/1وزن 
 اند.  بوده یتاهم یشترینب یدارا

 ینبيي دهييد ینشييان ميي WASPAS بنييدی رتبييهروش 
هکتار  56/0933 با مساحت  0 منطقه، گانه های هشت منطقه
شيهر بيا    مرکيزی  منطقيه  عنيوان  به ،نفر 035161یت و جمع
 امييا دارد؛ قييرار نخسييت ی در مرتبييه Q= 2555/1 ی  نمييره
در  آميده اسيت   01مقداری که در جدولبا  5و 6و9های منطقه
تيوان   یمي  یکلي  بنيدی  جمعقرار دارند. در  کیفیت آخر ی رتبه

کارآميد،   ارتبياطی  ی به مرکيز شيهر و شيبکه    یگفت دسترس
و منطقيه   امنیيت  یالت شيهری، از امکانات و تسه یبرخوردار

 یيین در تعماهیانيه   میزان خدمات اجتماعی و وضعیت درآميد 
و ميؤثرتر   تير  مهم مراتب بهمؤثر،  منطقه یزندگ یفیتسطح ک
 رشيد  و شيهر  ی توسيعه  یيت ، درك کلدرهرصيورت . انيد  بوده
 تقسيیمات  نظيام  کيارکرد  و اجيزا  شيناخت  بيا  جز آن، متوازن
 زميانی  متيوازن  ی و توسيعه  یسيت ن پيذیر  امکانشهر  یکالبد
( و بافيت   Texture) اسيت کيه بتيوان سياخت     پيذیر  امکان
(Fabricشهر )کرد.  ییو شناسا یابیرا ارز ی 

ترین راه برای سينجش کیفیيت زنيدگی     درنتیجه مناسب
رهنی اسيت   های عینی و زمان از شاخص شهری، استفاده هم

هيا مشيکالتی در    و نادیده گرفتن هير یيک از ایين شياخص    
آورد. بر ایين اسيا  کیفیيت     ریزی شهری به وجود می برنامه

هيای   در ارتباط با ابعاد و شياخص  های شهر قم زندگی منطقه
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 اقتصيادی و و  اجتمياعی، فرهنگيی، ميذهبی زیرسياختی     بعد
طورکلی بيا توجيه بيه     محیطی، بهداشت استفاده شد. به زیست

منظور بهبود شرای  زنيدگی در منطقيه بایيد زیير      به 1جدول 
 معیارهایی با وزن بیشتر را بررسی کرد.

 منابع
(. سينجش کیفیيت رهنيی زنيدگی در     0939نجفی. ) ،احدنژاد

گیيری   هيای تصيمیم   محالت شهری با اسيتفاده از ميدل  
آباد  چندمعیاره )مطالعه موردی: محالت کارمندان و اسالم

پژوهشييی پييژوهش و -فصييلنامه علمييی شييهر زنجييان(.
  .51-0 ،(59)6، ریزی شهری برنامه
بنيدی   اولویيت  (، شناسایی و0935)نژاد، زهرا و همکاران  باقری

خریدهای کلیيدی موفقیيت در لجسيتیک معکيو       بر 
سيازی سياختاری    صنعت خودرو با استفاده از رویکرد ميدل 

سيوم،   سيال  های مدیریت ایران، پژوهش (،ISMتفسیری)
 (.090-025، )0 شماره ،01دوره 

(. بررسيی تطبیقيی   0930هيادی. )  ،راسيتی فراميرز،   ،بریمانی
کالسيیک   AHPفيازی و   AHP هایروشي میزان دقت 
 زندگی مطالعه کیفیت بر مؤثر شاخصهای بندی برای رتبه
فصيلنامه   .نیکشيهر  شهرسيتان  مهبيان  دهستان: موردی

  .09-0 ،(99)05 ،جغرافیا و توسعه
(. 0932. )نیيا  درودی ،فرهيادی  ،رامین ،قربانی احمد، ،پوراحمد

 محيالت  در زنيدگی  کیفیت های شاخص تطبیقی ارزیابی
هيای   پيژوهش  (.کامیاران شهر: موردی مطالعۀ) مسکونی

  .298-203 ،(9)9 ،ریزی شهری جغرافیایی برنامه
 مکييانی تحلیييل ،(0935) همکيياران و حسييین نييژاد، حيياتمی

 هيای  پيژوهش  تهران، شهر در زندگی کیفیت های شاخص
 .(53-26، )9 شماره ،92 دوره انسانی، جغرافیای

 سيينجش(. 0939. )آبييادی کيياظم محمييدی ،نييژاد میحييات
 شيهرهای  در زنيدگی  کیفیت های شاخص از رضایتمندی

مجليه   (.مهياجران  جدیيد  شيهر : ميوردی  مطالعيه ) جدید
 .68-29 ،(59)1 ،آمایش جغرافیایی فضا

اعظيم،   جهرميی،  و خلیيل  میرزایيی،  امیرمحميود؛  حریرچيی، 
 زنيدگی شيهروندان   کیفیيت  وضعیت چگونگی (،0988)

 پيژوهش  فصيلنامۀ  دوم، سال ،0988 پردیس جدید شهر

 .(001-83) شمارةچهارم، اجتماعی،
 رابطيه  بررسيی  ،(0939) همکياران  و حسین علی زاده، حسین
 باکیفیيت  اقتصيادی  اجتماعی پایگاه امنیت، احسا  بین

 فصلنامه ،(اهواز شهری جامعه: مطالعه مورد)افراد  زندگی
 شيماره  نهم، دوره ،(سابق انسانی توسعه) اجتماعی توسعه
0، ( 099-000). 

 بنييدی اولویيت  و سينجش (. 0939. )وکیييل ،حیيدری سياربان  

 زنييدگی کیفیييت سييطو  حسييب بيير روسييتایی منيياطق
نشریه تحقیقات کاربردی عليوم   ،شهر مشگین شهرستان
  .025-090 ،(99)09، جغرافیایی

 کیفیيت  سينجش  ،(0983) همکياران  و احميد  الحسینی، خادم
 نورآبياد  شيهر : ميوردی  مطالعه) شهری نواحی در زندگی
 محیطيی،  مطالعيات  و جغرافیيا  فصيلنامه  ،(لرستان استان
 . (92-61) ،9 شماره اول، سال
 سيبز  فضيای  یابی مکان و ارزیابی ،(0931) امیرحسین، خادمی،

 ،(آميل  شيهر : ميوردی  )نمونيه GIS از اسيتفاده  بيا  شهری
 نور. واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان

 ضمن فضایی نابرابری با رویارویی ،(0930) مهدیه باقری، خالو
 زنيدگی  کیفیيت  ارتقيای  بير  مبتنی ریزی برنامه کارگیری به
 و اقتصياد  فصيلنامه  ،(تهيران  شهر 09 منطقه: موردمطالعه)

 .  (93-61 ، )0 شماره اول، دوره شهری، مدیریت
 . ميدل  (0986مسيعود )  پيور،  کیيان  و عليی  خوراسيگانی،  ربيانی 

 موردی: شهر )مطالعه زندگی کیفیت سنجش برای پیشنهادی

 )دانشيگاه  انسيانی  عليوم  و ادبیيات  مجلۀ دانشکدة اصفهان(،

 (.61-018، )23-28 شمارة پانزدهم، دورة خوارزمی(،

 فراینيد  (،0989) پروانيه،  حسيینی،  شاه و محمدتقی رهنمایی،

 .تهران سمت، انتشارات ایران، شهری ریزی برنامه
 زنيدگی  کیفیت ،(0983) مهدی امینی، اسماعیل؛ اکبری، علی

 اجتمياعی،  رفاه فصلنامه ،(0962-0982) ایران در شهری
 .(050-098 ) ،96 شماره دهم، سال
 زنيدگی  کیفیيت  (،0988) امیيدی  رضيا  و غالمرضيا  غفاری،

 .تهران شیرازه، انتشارات اجتماعی، توسعه های شاخص
تکنیيک  (، کياربرد  0935فیروزجائیان، علی اصغر و همکاران )

در مطالعييات  (ISMسييازی سيياختاری تفسييیری ) مييدل
 ریيزی و توسيعه گردشيگری،    ی برنامه گردشگری، مجله
 (.053-023( ،6سال دوم، شماره 

 بيا  ميرتب   زنيدگی  کیفیيت  بررسی ،(0982) جعفر زنگنه، کرد
 شيهر : ميوردی  مطالعيه ) آن بير  مؤثر عوامل و سالمندان
 شناسيی،  جامعيه  ارشيد  کارشناسيی  ناميه  پایيان  ،(رامهرمز
 .تهران دانشگاه اجتماعی، علوم دانشکده

(. ارزیييابی کیفیييت 0930سييجاد. ) ،صييابری صييدیقه، ،لطفييی 
معیاره گیری چند زندگی شهری با استفاده از روش تصمیم
جغرافیا و مطالعيات   )مطالعه موردی: نواحی شهر یاسوج(.
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