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ارزیابی تطبیقی شاخصهای کیفیت زندگی در محالت مسکونی
)مطالعۀ موردی :شهر کامیاران)

احمد پوراحمد  - استاد گروه جغرافیای انسانی ،دانشکدۀ جغرافیا ،دانشگاه تهران
رامین قربانی ـ :دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی آمایش سرزمین ،دانشکدۀ جغرافیا ،دانشگاه تهران
ابراهیم فرهادی ـ دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدۀ جغرافیا ،دانشگاه تهران
عباس درودینیا ـ دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدۀ جغرافیا ،دانشگاه تهران

پذیرش مقاله 1395/1/22 :تأیید مقاله1395/11/21 :

چکیده
کیفیت زندگی یا کیفیت زیست ،مفهومی پویا و چندبعدی است که ناظر بر همۀ جنبههای عینی و غیرعینیی زنیدگی
است .از نخستین روزگار تاریخ تا به امروز ،ابناء بشر همواره در تکیاپوی سیاختن زنیدگی متعیالی و مطلیوخ خیود
بودهاند .گذار از گیرودار تاریخ و زمان ،تا به امروز ،این بوده است که چگونه میتوان زندگی مطلوخ و آرمانی ساخت
و آیا اساساً راهی برای کشف و شناسایی آن وجود دارد؟! نکتۀ درخور تأمل در بررسی کیفیت زندگی این اسیت کیه
احساس رضایتمندی یا خوشبختی و نمود عینی آن به شکل توسعۀ گسترده و همهجانبه بایید وجیود داشیته باشید.
بهعبارتی ،توسعه و کیفیت مطلوخ باید قابل دیدن ،قابل اندازهگیری و قابل قیاس باشد .آنچه در ایین مقالیه بیه آن
پرداخته میشود ،شناخت دقیق مفهوم کیفیت زندگی و سنجش مییزان رضیایتمندی شیهروندان از ایین مقولیه در
محالت شهر کامیاران است .این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفیتحلیلی است .روش گردآوری
دادهها ابتدا بهصورت کتابخانهای و اسنادی بود و بعد از طراحی پرسشنامه و محاسبۀ جامعۀ آماری از طریق فرمول
کوکران 381 ،پرسشنامه پیشبینی و از طریق پیمایشی تکمیل شد .سیسس در فراینید تحلییل از تکنییی وایکیور
بهمنظور تعیین سلسلهمراتب کیفیت زندگی محالت استفاده شده است .نتایج نشان میدهد بین ابعاد مطالعهشیده،
بعد اجتماعی با گویۀ بافت اجتماعی منسجم و ریشیهدار دارای بیشیترین اهمییت اسیت و محیالت پیرمحمید  1و
پیرمحمد  ،2بهترتیب با مقادیر  Q1=0/06212و  ،Q2=0/08303از محالت مرکزی شهر ،بهعنوان برترین محالت
انتخاخ شدند .بدیهی است در انتخاخ این محالت ،عواملی همچون مرکز ثقل توسعۀ شهر ،دسترسی آسان ،تمرکز
فعالیت های اقتصادی ،وجود بازار ،بافت سنتی و تاریخی ،دسترسی و برخیورداری از امیاکن میذهبی ،توپیوگرافی و
وجود مناظر دیدنی و مشرف به شهر و سرمایۀ اجتماعی مناسب دخیل بودهاند .محلۀ شهرک بعثت با فازهای ،1،3،2
علیرغم برخورداری در ابعاد اقتصادی و کالبدی ،در مرتبۀ آخر رضایتمندی قرار گرفتند.

کلیدواژهها :آنتروپی شانون ،تکنیی  ،VIKORساخت شهری ،کامیاران ،کیفیت زندگی شهری
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مقدمه
امروزه در آستانۀ هزارۀ سوم شهرنشینی بهعنوان پدیدۀ غالب ،اسکان بشر با روندی رو به رشد ادامـه دارد تـا حـدی کـه
صحبت از انقالب شهری در جهان میشود .پیشبینی میشود رشد آتی جمعیت در نواحی شهری و بهویژه نواحی شهری
کشورهای در حال توسعه رخ دهد ) .)Wu et al., 2010: 2اگرچه شهر و شهرنشینی ،خود یکی از مهمترین شاخصهای
رفاه و توسعۀ اجتماعی و اقتصادی محسوب میشود ،رشد شتابان آن مـیتوانـد سـرانۀ برخـورداری از بسـیاری امکانـا
اجتماعی و اقتصادی را کاهش دهد و از این طریق ،پیامدهای آن بهصور کاهش کیفیت زندگی در عرصههای مختلـ
شهری نمایان شود (علیاکبری و امینی .)122 :1389 ،بهعنوان مثال ،در بسیاری از نـواحی شـهریک کشـورهای در حـال
توسعه ،بیکاری و مسائل اجتماعی در حال افزایش و شرایط محیطی و سالمت در حال زوال است .همچنـین نـابرابری در
دسترسی به درآمد و خدما عمومی در حال رشد است و شواهد فقر ،آسیبپذیری و ناامیدی بهطور فزاینـدهای در میـان
مردم نواحی شهری دیده میشود (خادمالحسینی و همکاران.)64 :1389 ،
بنابراین ،مقولۀ کیفیت زندگی شهری 1از نخستین محورهای مطالعاتی بود که همراه با رشـد شـهری ،از دهـۀ 1930
کانون توجه متخصصان شهری قرار گرفت و توجه بسیاری از دانشمندان و صاحبنظران به مفهوم کیفیت زندگی معطوف
شد تا از این طریق ،تالش هایی در راستای ارتقای شرایط زندگی و بهبودبخشیدن به بعد کیفی زندگی بشر صور گیـرد
(ربانی و کیانپور .)68 :1386 ،در چند دهۀ اخیر شناخت ،اندازه گیـری و بهبـود کیفیـت زنـدگی از اهـداف عمـدۀ افـراد،
محققان ،برنامه ریزان و دولت ها بوده است .این عرصۀ علمی و تحقیقـاتی موردتوجـه تعـداد زیـادی از رشـتههـا ازجملـه
روانشناسی ،پزشکی ،اقتصاد ،علوم طبیعی ،جغرافیا و جامعهشناسی بوده است (حسینزاده و همکـاران )112 :1393 ،امـا
مطالعا آنان از جنبه های متعددی مانند مقیاس مطالعه ،قلمروهای استفاده شـده و روش هـای سـنجش کیفیـت زنـدگی
متفاو است .به این ترتیب که روشهای گوناگونی برای مطالعۀ کیفیت زندگی در نواحی شهری به کار گرفته شده است.
نتایج این گونه ارزیابیها از این جهت مؤثر واقع میشوند که در فرایند پویـای برنامـهریـزی ،ابـزاری بـرای سـنجش
اثرگذاری اقداما و ارتقای کیفیت زیست شهری به حساب می آیند .نتایج حاصل از مطالعا کیفیت زندگی برای اهدافی
همچون ارزیابی سیاستها ،رتبهبندی مکانها و تدوین برنامهها و راهبردهای مدیریت شهری اسـتفاده مـیشـوند .بـرای
برنامه ریزان ،مدیران و سیاست گذاران شهری ،به ویژه شـهرهایی کـه کیفیـت زنـدگی شـهروندان ،کـانون اصـلی فراینـد
برنامهریزی و تصمیمهای سیاسی را شکل میدهد ،مطالعۀ کیفیت زندگی اهمیت زیـادی دارد (حـاتمینـژاد و همکـاران،
 .)30 :1392شاید از همین رو است که امروزه در منابع برنامهریزی توسعه ،مباحث کیفیت زنـدگی بـهعنـوان اصـل اساسـی،
پیوسـته مدنظر برنامهریزان به شمار میرود ) )cramer et al.,2004: 114و برنامهریزی شهری تحـت تـأثیر ایـن مفـاهیم،
دیگر فقط برنامهریزی برای تأمین نیازها و خواستههای کالبدی کارکردی شهروندان نیست بلکه هدف اصلی آن ،عـالوه بـر
تأمین نیازهای فوق ،پاسخگویی به نیازهای روانی ،محیطی ،اجتماعی و اقتصادی (نظیر رضایت ،شادمانی ،مسـکن باکیفیـت،
حملونقل باکیفیت و جز آن) و دستیابی به کیفیت مطلوب محیط زندگی در شهرهاست (خالو باقری.)50 :1391 ،
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بنابراین ،عالوه بر مطالعا جمعیتی و فضایی باید به ارزیابی کیفیت زندگی شهری نیز توجه شود تـا برنامـهریـزان و
تصمیمگیران شهری با توجه و تمرکز به ابعاد مختل آن ،چارهای برای ارتقای آن بیابند .شهرهای کشور مـا نیـز هماننـد
دیگر کشورهای در حال توسعه ،در نیمقرن اخیر روند شهرنشینی رو به افزایشی طی کرده است بهطوری که تعـداد کـل
جمعیت شهری کشور در سال  1335شامل  5997161نفر یا به عبارتی 31/4 ،درصد جمعیـت کشـور بـوده و هـم اکنـون،
براساس سرشماری سال  1390کشور ،این جمعیت به  71/4درصد و حدود 54میلیون نفر رسیده اسـت .تعـداد شـهرهای
کشور نیز با روند صعودی از  199شهر به  1331شهر افزایش یافته است (نظریان 227 :1389 ،مرکز آمار ایران.)1390 ،
این رشد ناگهانی و فزاینده ،خود باعث شکلگیـری مشـکالتی بـا نمودهـایی در ابعـاد گونـاگون در شـهرها شـده و
بهصور کلی ،کیفیت زندگی شهری را در بسیاری از جوانب خود تحت تأثیر قرار داده است .شـهر کامیـاران نیـز از ایـن
قاعده مستثنا نبوده و همگام با تحوال  ،کیفیت زندگی شهری در این شهر نیز دستخوش تغییراتی شده است .از ایـن رو،
در این مقاله میخواهیم به بررسی و سنجش کیفیت زندگی با استفاده از تکنیک ویکـور در شـهر کامیـاران بپـردازیم .در
راستای این هدف ،به دو پرسش اساسی این مقاله پاسخ میدهیم .1 :آیا شاخص اقتصادی میتواند بیش از سـایر عوامـل
در وضعیت کیفیت زندگی مؤثر باشد؟  .2آیا در شهر کامیاران شاخصهای کیفیت زندگی در وضعیت مطلوبی قرار دارد؟

مبانی نظری
 .1مفهوم کیفیت زندگی
واژۀ کیفیت در التین ) (Qualبه معنی چیزی و ) (Qualityبه مفهوم چگونگی آمده و ) (Qolاز منظر واژگانی بـا معنـی
چگونگی زندگی و دربرگیرندۀ تفاو های آن است که برای هر فرد ،ویژه و یگانه و متفاو با دیگران است (کـرد زنگنـه،
 .)20 :1385مفهوم کیفیت زندگی در سرتاسر تاریخ فلسفه به صور هـای مختلفـی مطـر شـده و در زمـانهـای اخیـر،
بهعنوان مفهوم ،بهوسیلۀ دانشمندان علوم مختل

به صور های مختلفی به کار گرفتـه شـده اسـت ( Baldwin et al.,

 )1990: 28ولی به دلیل اینکه کیفیت زندگی مفهومی پیچیده است ،بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی از ارائۀ تعریفی
جامع و مانع از آن ناتواناند چـراکه درک این مـفهـوم ازسوی اقشار مـختل جـامـعـۀ شهری ،معنای مـتفاوتی مـتبادر
مـیکـند ).(George & Bearon, 1980: 1

نوشته های مربوط به کیفیت زندگی نشان می دهد درخصوص سازۀ کیفیت زندگی با تعدد تعاری مواجه ایم .ایـن امـر
میتواند ناشی از سه عامل مختل باشد :چندبعدیبودن این سازه ،کاربرد آن در حـوزههـای حرفـهای متفـاوتی همچـون
پزشکی ،روانشناسی ،جغرافیای انسانی ،مطالعا توسعه ،اقتصاد ،جامعهشناسی و درنهایت ،سـط تحلیـل کـه مـیتوانـد
مربوط به عامالن ،فرایندها ،موقعیتها یا ساختارها باشد (غفاری و امیدی .)3 :1388 ،بررسی تحقیقا مختلـ در منـابع
مربوط به کیفیت زندگی حاکی از آن است که در تعیین کیفیت زندگی ،دو سری بنیادی از اجزا و فرایندها در ارتباط است:
آنهایی که به نوعی فرایند روانشناختی داخلی وابستهاند و احساس رضایتمندی ایجاد میکنند و بعـد دوم ،آنهـایی کـه
شرایط بیرونی هستند و فراینـدهای داخـلی را بر مـیانگـیزنـد ) .(Lotfi & Soleimani, 2009: 124بهعبـار دیگـر،
در تعاری کیفیت زندگی ،برخی به ابعاد عینی آن و برخی دیگر به ابعاد ذهنی آن تأکید کردهاند .برای مثال ،برخی کیفیت
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زندگی را قابلیت زیستپذیری یک ناحیه ،برخی دیگر سنجهای برای میزان جـذابیت و برخـی بـهعنـوان رفـاه عمـومی،
بهزیستی اجتماعی ،شادکامی ،رضایتمندی و ...تفسیر کردهاند ( )Epley & Menon, 2008: 281که در جدول  1به چند
نمونه از آن اشاره میشود.
جدول  .1تعاریف کیفیت زندگی

تعری

مأخذ

کیفیت زندگی به درجههایی از عمیقبودن خصوصیا زندگی یـا رضـایت از آن اشـاره دارد .وضـعیت
)Szalai (1980

وجودی فرد ،رفاه و رضایت از زندگی ازسویی بهوسیلۀ واقعیتهای بیرونی و عوامل زندگی فردی و از
سوی دیگر ،توسط ادراک درونی و ارزیابی که شخص از واقعیتها و عوامل زندگی و فـردی خـودش
دارد ،تعیین میشود.

WHO-QOL
)Group (1999
Diener and Suh
)(1997
Raphael et al
)(1996
Veenhoven
)(1995

ادراک فردی از جایگاهش در زندگی در بستر سیستم های فرهنگی و ارزشـی کـه فـرد در آن زنـدگی
میکند و در ارتباط با اهداف ،انتظارا  ،استانداردها و عالیق فردی.
رضایت از زندگی
میزان لذتی که شخص از امکانا مهم زندگیاش میبرد.
امید به زندگی رضایتبخش= ایجاد میزانی از امید به زندگی (در طول سال) و میانگینی از «شادکامی»
زندگی خوب ترکیبی از لذ بردن :وضعیت روحی مثبت و رضایتمندی :ارزیابی میـزان موفقیـت درک

Musschenga
)(1997

برنامۀ زندگی یا ادراک فردی از زندگی خوب و برتری است.
«زندگی خوب» ترکیبی است از:

)Cheung (1997

زندگی خوب پر از شادکامی (رضایت از زندگی)
زندگی خوب منطقی (نگرانی متقابل افراد در برابر یکدیگر و درک متقابل دیگران)
زندگی خوب انسانی (درک قابلیتهای انسان ،ارزش واقعی شخص و استقالل فردی)
زندگی خوب اصولی (طبق آنچه صحی است :منطبق با اصول اخالقی و الزاما مذهبی)

)RIVM (2002

کیفیت زندگی لوازم مادی و معنوی واقعی زندگی است و درک آن به وسیلۀ خصیصـه هـایی همچـون
سالمت ،محیط زندگی و برابری قانونی ،کار ،خانواده و ...مشخص میشود.
مفهوم کیفیت زندگی ،متغیری مرکب است که از چندین متغیر متأثر می شود .تغییر در میزان درآمد مردم،

)Tauhidur (2003

شرایط زندگی ،وضع سالمت ،محیط ،فشار رو و روان ،فراغت ،شـادمان خـانوادگی ،روابـط اجتمـاعی و
چندین متغیر دیگر نظیر آن که به شکل مرکب ،کیفیت زندگی و تغییرا آن را تعیین میکنند.
میزان برخورداری فرد البته نه فقط برخورداری از چیزهای که بـه دسـت آورده اسـت ،بلکـه از تمـام

)McCrea (2004

گزینه هایی که فرصت انتخاب آنها را دارد .بهبیان دیگر ،کیفیت زندگی به آزادی برای رسیدن و نرسـیدن
به موفقیت و آگاه از فرصتهایی واقعی وابسته است که فرد در مقایسه با دیگران در اختیار دارد.
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ادامه جدول  .1تعاریف کیفیت زندگی

مأخذ

تعری

)Pal(2005

کیفیت زندگی معیاری برای سنجش میزان برآوردهشدن نیازهای رو روان و مادی افراد جامعه است.

)Jackson (2005
& )OECD (2005
)Giovannini (2007
)Das(2008

میزان توانایی هر فرد برای دنبال کردن اهداف و ارزش ها ،نشان دهندۀ میزان کیفیـت زنـدگی آن فـرد
است.
کیفیت زندگی به معنای تندرستی افراد است.
کیفیت زندگی بهعنوان بهزیستی یا عدم بهزیستی مردم و محیط زندگی آنهاست.
کیفیت زندگی دربرگیرندۀ ابعاد روانی است که شاخص هایی همچون رضایت ،شادمانی و امنیـت را در

)Lotfi (2009

بر میگیرد و در برخی موارد ،رضایت اجتماعی نامیده میشود.

منابع( :رضوانی و منصوریان 5 :1387 ،عنابستانی و عنابستانی 26 :1391 ،ابراهیمزاده و همکاران)3 :1393 ،

کیفیت زندگی
رفاه شخصی

کیفیت زندگی شهری

کیفیت محیط زندگی
شهری

کیفیت مکان

کیفیت زندگی اجتماع
شهری

قابلیت زندگی

رضایتمندی

شاخصهای عینی و ذهنی

شاخصهای ذهنی

سطح اجتماعی

سطح فردی

شکل  .1اجزای تشکیلدهندۀ کیفیت زندگی؛ منبعLevent & Nijkamp, 2006: 5 :

با توجه به تعاری جدول  ،1کامالً مشخص است با وجود تفاو های اساسی در تعاری کیفیت زندگی ،میتوان وجـه
مشترکی در بخش عمدهای از این تعاری پیدا کرد .این وجه اشتراک اهتمام همزمان به تأمین نیازهای اساسـی مـادی و
معنوی (شمول ابعاد مادی و معنوی ساحت زنـدگی انسـان) اسـت (حسـینی و باقریـان .)61 :1393 ،در شـکل  1اجـزای
تشکیلدهندۀ کیفیت زندگی آمده است.
کیفیت زندگی شهری دربرگیرندۀ ابعاد روانی است که شاخص هـایی همچـون رضـایت ،شـادمانی و امنیـت را در بـر
می گیرد .بنابراین ،از این منظر آن را رضایت اجتمـاعی 1نیـز مـینامنـد و براسـاس آن ،بـه شـاخصهـای دسترسـی بـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. social Satisfaction
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فرصتهای اجتماعی مثل اشتغال ،ثرو و اوقا فراغت توجه میشود .برخی این واژه را مترادف با رفاه و عـدهای دیگـر،
آن را بیانی از رفاه میدانند که با میزان کاالهای عمومی و نحوۀ توزیع آنهـا مشـخص مـیشـود (سـی الـدینی:1381 ،
 .)379کیفیت زندگی شهری در کشورهای مختل و حتی در نواحی یک کشور نیز متفاو است ولی جوهر مشـترک آن
معطوف به تأمین توأمان نیازهای اساسی مادی و معنوی در دو وجه ذهنی و عینـی اسـت (کـوکبی .)76 :1386 ،کیفیـت
زندگی شهری معموالً هم توسط شاخصهای ذهنی و با استفاده از پیمایشهایی در جهـت جمـعآوری ادراکـا ذهنـی و
ارزیابیها و میزان رضایت شهروندان از زندگی شهری و هم توسط شاخصهای عینی و با اسـتفاده از دادههـای ثانویـه و
وزندهی مربوط بـه هـر شـاخص در محـیط شـهری انجـام مـیپـذیرد ( .)McCrea et al. 2004: 1بـهطـور کلـی ،از
شاخص های ذهنی برای اندازه گیری رفاه شخصی استفاده می شود در حالی که شاخصهای عینی برای مقایسۀ شهرها و
مکانها به کار میرود .براساس شاخصهای ذهنی ،رفاه شخصی به رضایتمندی بر میگردد در حالی که براساس شاخصهای
عینیک مقایسهپذیر ،کیفیت زندگی شهری به قابلیت زندگی رجوع میکند (.)Levent & Nijkamp, 2006: 4

 .2شاخصها و ابعاد کیفیت زندگی شهری
کیفیت زندگی ،واژه ای پیچیده ،چندبعدی و کیفی در رابطه با شرایط و وضـعیت جمعیـت ،در مقیـاس جغرافیـایی خـاص
(شهر ،منطقه ،محله و )...است که هم متکی به شاخص های ذهنی 1یا کیفی و هم متکی به شاخص های عینی 2یا کمـی
است (شیخاالسالمی و خوشبین .)5 :1391 ،بر همین اساس ،برای تدوین شاخصهای کیفیت زندگی و یکـی از راههـای
عملیاتیکردن مفهوم کیفیت زندگی استفاده از این دو رویکرد است و باید در سنجش آن ،شاخصهای عینـی و ذهنـی را
به کار بست (ملکی و همکاران .)23 :1393 ،این رویکردها غالباً بهطور مجزا از همدیگر و بهندر در ترکیب با هم ،برای
سنجش کیفیت زندگی شهری به کار میروند (رضوانی و همکاران.)94 :1388 ،
رویکردهای عینی یا شاخصهای اجتماعی ،معیارهایی هستند که انعکاسدهندۀ شـرایط عینـی مـردم در یـک واحـد
جغرافیایی و فرهنگی مفروض است .این رویکرد مبتنی بر داد ه های کمی و عینی از شرایط زندگی است تا اینکه بر ادراک
ذهنی افراد از محیط اجتماعی متکی باشد .تحت لوای مفهومی شاخصهای اجتماعی ،متغیرها طی وسیعی از حوزههـای
اجتماعی را بررسی و اندازهگیری می کنند .در مقابل ،فرض پایۀ تحقیقا به زیستی ذهنـی ایـن اسـت کـه بـرای درک و
شناخت بهزیستی افراد ،سنجش مستقیم وا کنش انفعالی 3و شناختی افراد در قبال کل و حوزههایی خاص از زنـدگیشـان
ضرور دارد (آخوندی و همکاران.)7 :1393 ،
مک الرن ( )1996بیان می کند توافقی عمومی وجود دارد که دو نوع مشخص از شاخص هـا بـرای سـنجش کیفیـت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Subjective
2. Objective
3. Affective Reactions
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زندگی مناسب هستند .نوع اول که شامل شاخصهای عینی هستند ،جنبههای ملموس محیط ساختهشده ،محیط طبیعـی
و حوزۀ اجتماعی و اقتصادی را اندازهگیری میکنند .نوع دوم که شاخص ذهنی است ،بیان قابل اندازهگیری از حس رفـاه
افراد و رضایتمندی از جنبهای خاص از زندگی است ( .)Massam, 2002: 121شاخصهای ذهنی ،منعکسکنندۀ ارزیابی
ذهنی افراد از زندگی است .این ارزیابی با استفاده از اطالعا افراد به دست میآید که وضعیت رفـاهی خـود را از طریـق
پرسشنامههای مختل یا سرشماریها اظهار کردهاند .چنین شاخصهایی نشاندهندۀ شرایط کلی زندگی افـراد و نحـوۀ
نگرش آنها به این شرایط هستند و با جمعآوری و تحلیل آماری این شـاخصهـا مـیتـوان بـه ارزش طبقـا مختلـ
اجتماعی پی برد.
محاسبا عینی کیفیت زندگی ،بر پایۀ متغیرهای قابل لمس بنیان نهاده مـیشـوند .ایـن متغیرهـا معمـوالً از طریـق
نهادهای رسمی جمعآوری و منتشر میشوند .حسابهای اقتصادی ،بهداشت ،آموزش ،آلودگی شـهری و سـایر اطالعـا
کلی ،نمونههایی از اینگونه اطالعا هستند (خوشفر و همکاران .)158 :1393 ،در گذشته ،محققان علوم اجتماعی برای
سنجش کیفیت زندگی استفاده از معرف های عینی فرافرهنگی ماننـد رفـع نیازهـای اولیـه (غـذا ،سـرپناه و )...را توصـیه
میکردند .تأکید زیاد بر دیدگاه عینی به غفلت از دیدگاه ذهنی منجر شد که بسیار مهم است و در سـط فـردی بـه کـار
برده میشود.
شاخص های عینی محیط زندگی و کار را تشری می کنند و شاخص های ذهنی راه هایی را تشری می کنند کـه مـردم
شرایط اطرافشان را درک و ارزیابی میکنند (علی اکبری و امینی )28 :1389 ،اما برنامهریزی برای ارتقای کیفیت زندگی
شهری هم با ارقام و آمارهای عینی و واقعی زندگی شهروندان و هم با درک روانی و ذهنی افراد از موقعیت زندگی آنهـا
در ارتباط است .چه بسا افرادی با امکانا مالی مناسب ،در ذهن خود هیچ احساس رضایتی از زندگی خویش نداشته باشند
یا برعکس ،افرادی با سط پایینی از استانداردهای زندگی ،به عللی متفاو  ،از زندگی خویش اظهـار رضـایت نسـبی یـا
حتی کامل داشته باشند .در همین ارتباط ،تحقیقا بین المللی نیز بر این نکته تأکیـد دارنـد کـه داشـتن شـرایط زنـدگی
مناسب با تخمین شاخصهای عینی همیشه بـه معنـی زنـدگی شـاد و احسـاس سـالمت نیسـت و بـرعکس ( 2004:

 .)Schyns & Boelhouwer,8شکی نیست تدوین معیارها و شاخصهای کیفیت زندگی شهری بهمنظـور مـدلسـازی
اولویتها ،انتظارا و نیازهای واقعی شهروندان در هر مقیاس مطالعه ضروری است اما این محاسبه بایـد توسـط هـر دو
دسته شاخص های عینی و ذهنی انجـام پـذیرد ( .)Ibid: 10جـدول  ،2ابعـاد و مؤلفـه هـایی را نشـان مـی دهـد کـه در
پژوهشهای مختل درزمینۀ کیفیت زندگی شهری ،بهعنوان جنبههـای مختلـ کیفیـت زنـدگی شـهری توسـط دیگـر
پژوهشگران استفاده شده است.
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جدول  .2ابعاد و مؤلفههای کیفیت زندگی شهری موجود در منابع جهانی

ابعاد و مؤلفههای کیفیت زندگی شهری

محقق
لیو ()1967

اقتصاد ،سیاست ،محیط ،اجتماع ،سالمت و آموزش

بویر ()1981

آبوهوا ،مسکن ،سالمت و محیط ،جرم ،حملونقل ،آموزش ،هنرها ،سرگرمی و اقتصاد

بلو کوئیست ()1988
استور و لوین ()1992

میزان بارش ،رطوبت هوا ،درجۀ گرمای روزانه ،درجۀ سرمای روزانه ،سرعت بـاد ،تـابش آفتـاب ،سـاحل
دریا ،جرمهای سنگین ،نسبت معلم به دانشآمـوز ،میـدان دیـد ،ذرا معلـق در هـوا ،تخلیـۀ فاضـالب،
ازبینرفتن امالک و اعتبار مالی فراوان مراکز شهری
امنیت عمومی ،هزینۀ غذا ،فضای زندگی ،استاندارد مساکن ،ارتباطا  ،آموزش ،سالمت عمومی ،آرامـش

صوفیان ()1993

و سکون ،جریان ترافیک و هوای تمیز

ســازمان ملــل متحــد
()1994
پروتاسینکو ()1997

پیشبینی زندگی ،نسبت بیسوادی بزرگساالن و میانگین قدر خرید
درآمد ماهیانه برای هر شخص ،توزیع درآمد و هزینۀ ماهیانۀ مواد غذایی

منبعUlengin et al., 2001: 343 :

همانطور که مشاهده میشود ،با وجود مطالعا گوناگون در این زمینه ،تاکنون چارچوب جامعی برای مطالعۀ کیفیـت
زندگی بهصور

یکپارچه ،کلگرایانه و متکی بر شاخصهای فیزیکی ،مکانی و اجـتمـاعی ارائـه نـشده است ( Kamp et

 )al., 2003: 5و محققان و برنامهریزان از ابعاد و مؤلفههای متفاوتی برای سنجش کیفیت زندگی شهری استفاده کردهاند
که به نتایج متفاو منجر شده است .بهطور کلی ،نتایج علمی بهدستآمده درزمینـۀ کیفیـت محـیط شـهری مبـین ایـن
موضوع است که اصطالحا عام بر آن ،بهصور بسیار مشکلی تعری پذیر و نشان از توافقنداشتن در این زمینـه اسـت
(. (Morais & Camanho, 2010: 399

 .3کیفیت زندگی و برنامهریزی شهری
برنامهریزی شهری از جامعیت خاصی برخوردار است و محتوای آن از عمق ارتباطی که با محیط شهر و سـاکنان آن دارد،
بسیار گسترده تر است .برنامه ریزی شهری عبار است از تـأمین رفـاه شهرنشـینان از طریـق محیطـی بهتـر ،مسـاعدتر،
سالمتر ،مؤثرتر و دلپذیرتر .با توجه به اینکه مقولۀ کیفیت زندگی ،ویژگیهای کلی اجتماعیاقتصادی محیط هر ناحیـه را
نشان میدهد ،میتواند بهعنوان ابزاری قدرتمند برای نظار

بر برنامهریزی توسعۀ اجتماعی به کـار گرفته شود ( 2005:

 .(Pal & Kumar,36مطالعا کیفیت زندگی میتواند به شناسایی نواحی مسئلهدار ،علل نارضایتی مـردم ،اولویـتهـای
شهروندان در زندگی ،تأثیر فاکتورهای اجتماعیجمعیتی بر کیفیت زندگی ،پایش و ارزیابی کارایی سیاستها و استراتژیها
درزمینۀ کیفیت زندگی کمک کند (.)Santos & Martins , 2007: 413
نتایج مطالعا کیفیت زندگی می تواند به ارزیابی سیاست ها ،رتبه بندی مکان هـا ،تـدوین اسـتراتژی هـای مـدیریت و
برنامه ریزی شهری کمک کند و درک و اولویت بندی مسائل اجتماع برای برنامه ریزان و مدیران شهری را تسـهیل سـازد
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(خادمالحسینی و همکاران .)51-52 :1389 ،از طرف دیگر ،هدف مطالعا کیفیت زندگی و کاربرد آن ،این است که مردم
قادر به داشتن کیفیت زندگی مطلوب باشند و راههای رسیدن به این کیفیت زندگی را به ما نشان میدهد (اصغری زمـانی
و همکاران .)74 :1391 ،درواقع ،استفاده از مفهوم کیفیت زندگی شهری در برنامه ریزی شـهری حـداقل مـی توانـد در دو
مرحله از فرایند برنامهریزی استفاده شود .مرحلۀ اول جایی است که برنامهریزان میخواهند چشمانداز صـحی و مطمئنـی
از وضعیت موجود شهر داشته باشند .درواقع ،در این مرحله برنامهریزان در پی آن هستند تـا اولویـتهـا و مسـائلی کـه از
اهمیت بیشتری برخوردار هستند ،به طور ویژه کانون توجه قرار بدهند که بررسی ابعـاد مختلـ کیفیـت زنـدگی شـهری
می تواند راهنمای مناسبی برای آن ها در این مرحله باشد .مرحلۀ دوم جایی است که برنامه ها و پروژه ها باید ارزیابی شوند
تا سودمندی و کارایی آنها تأیید شود .در این مرحله نیز بررسی اثرهایی که این برنامهها و پروژهها بر روی ابعاد مختلـ
کیفیت زندگی شهری میتوانند داشته باشند ،راهنمای مناسبی برای برنامه ریزان و تصمیمگیران به وجود میآورد .درواقع،
برنامه ها و پروژه هایی سودمندی و کارایی دارد که درنهایت ،به افزایش کیفیت زندگی شهری منجر شـود و بـه خصـوص
برخی ابعاد آن را که بیشتر کانون توجه برنامهریزان شهری است ،ارتقا دهد (لطفی.)68-69 :1388 ،

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و توسعهای و ازلحاظ روش انجام تحقیق ،توصیفیتحلیلی است .چارچوب نظری بـا
استفاده از روش اسنادی ،کتابخانهای و مرور منابع مربوط به کیفیت زندگی ،به بررسی ابعاد مختلـ آن و تعیـین عوامـل
تأثیرگذار بر روی کیفیت زندگی شهری میپردازد .در این مقاله برای سنجش کیفیت زندگی ،ابتـدا پرسـشنامـهای در دو
بعد ذهنی و عینی ،با ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی و مجموع  15گویه طراحی شد که مبنای امتیازدهـی بـه ابعـاد و
گویهها براساس طی 7گزینهای لیکر ( 1کامالً راضی 2 ،ناراضی 3 ،نسبتاً راضی 4 ،متوسط 5 ،نسبتاً راضـی 6 ،راضـی،
 7کامالً ناراضی) است .در بخش دوم ،حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران 381 ،محاسبه شد و بهصور
سهمیهای و تصادفی بین جامعۀ آماری محال که افراد سنین  22الی  54سال بوده است ،توزیع و جمعآوری شد.
از روش ضریب آلفای کرونباخ در  SPSSبرای بررسی پایایی پرسشنامۀ طر شده استفاده شد که آلفـای  0/713بـه
دست آمد و پایایی پرسشنامه را در حد زیادی تأیید میکند .سپس برای تکمیل اطالعا از روش پیمایش استفاده شـده
است .برای تهیۀ اطالعا بُعد اقتصادی با گویههای درآمد ،هزینۀ خانوار ،اجارهبها و قیمت زمین ،عالوه بر پرسشنامـه از
تکنیک مصاحبه نیز استفاده شد و از افراد خواسته اعداد را عیناً وارد کنند .در مرحلۀ بعد ،برای تکمیل اطالعا و محاسبۀ
بعد کالبدی محال  ،مطالعۀ طر جامع شهر صور گرفت .سپس از دادههای حاصل از این اطالعا و پرسـشنامـههـا
میانگین گرفته شد تا بهعنوان ماتریس اولیه در نظر گرفتـه شـود .درنهایـت ،بـرای تعیـین وزن هریـک از ابعـاد از روش
آنتروپی و برای تعیین رتبۀ نهایی کیفیت زندگی محال شهری در محال  ،از تکنیک وایکور استفاده شد.

ابعاد و متغیرها تحقیق
در این مقاله برای سنجش کیفیت زندگی از  3بعد اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی با مجمـوع  15گویـه مطـابق جـدول 3
استفادهشده است:
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جدول  .3ابعاد و گویههای مطالعهشده در سنجش کیفیت زندگی شهر کامیاران

ابعاد

متغیر

اقتصادی

کالبدی

اجتماعی

 .1میانگین درآمد

 .1درصد باسوادی

 .1پراکنش خدما محله

 .2میانگین هزینۀ خانوار

 .2مشارکت اجتماعی

 .2تسهیال شهری

 .3میانگین اجارهبها

 .3بافت اجتماعی تثبیتشده و ریشهدار

 .3مصال ساختمانی

 .4متوسط قیمت زمین

 .4گذران اوقا فراغت

 .4شاخصهای مسکن

 .5رضایتمندی شغلی

 .5امنیت

 .5ارتباطا

منبع :نگارندگان1395 ،

محدوده و قلمرو پژوهش
شهر کامیاران که مرکزیت شهرستان مربوطه از شهرهای استان کردستان است ،در جنوب استان و در مسیر راه سنندج به
کرمانشاه قرار گرفته و در موقعیت  46درجه و  55دقیقه طول شرقی و  34درجه و  48دقیقه عرض شمالی از نص النهـار
گرینویچ و در ارتفاع متوسط  1340متر از سط دریا واقع شده است .وسعت شهر بالغ بر  5590663مترمربـع و کرمانشـاه
مهمترین و نزدیکترین شهر به آن است .فاصلۀ کامیاران تا مرکز استان (سنندج) حدود  64کیلومتر است.
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ، 1390تعداد جمعیت شهر کامیـاران معـادل  52907نفـر
بوده است .بررسی روند تحول جمعیت شهر در سال های 1390ـ 1335نشان می دهـد تعـداد جمعیـت شـهر همـواره
روندی افزایشی داشته است .هرچند شد نسبی این افزایش در طول دهه ها متفاو و با نوسان همراه بـوده اسـت
برای مثال  ،جمعیت شهر کامیاران از  5941نفر در سال  1355به  24958نفر در سال  1365رسیده است یا درواقـع،
بیشتر از  320درصد افزایش داشته است .پس از ا ین سال ،از روند افزایش جمعیت شهر کاسته شده اسـت .افـزایش
بسیار زیاد جمعیت شهر کامیاران در دهۀ 1365ـ ، 1355عالوه بر دو پدیدۀ ج معیتی عمومی کشور (آزادشدن پتانسیل
جمعیت روستایی ،مهاجر روستاییان به شهرها ،سیاست انبساطی جمعیت ناشی از نادیده گرفتن برنامه هـای تنظـیم
خانواده ،افزایش میزان باروری زنان و میزان زادوولدها) می تواند ناشی از وجود جنگ تحمیلـی در کشـور و بـه ویـژه
استان های مرزی و ناآرامی های داخلی در این دهه باشد که مشاهده می شود پس از خاتمۀ جنگ و برقراری آرامـش
و امنیت نسبی ،اجرای برنامه ها ی تنظیم خانواده و اعمال سیاست های انقباضی جمعیت در حوالی سـال هـای ،1370
از رشد جمعیت و افزایش تعداد آن به سرعت کاسته شده است .در جدول  ،4تحول جمعیـ ت شـهر کامیـاران در دورۀ
1390ـ 1355نشان داده شده است.
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جدول  .4تحوالت جمعیتی شهر کامیاران طی دورۀ 1390ی1355

تغییرا

دهه

میانگین رشد ساالنه (درصد)

دوره

تعداد جمعیت

15/43

سال 1355

5941

-

سال 1365

24985

19017

320/0

سال 1375

41945

16987

68/0

1375-1385

سال 1385

47092

5147

12/3

1355-1385

7/14

سال 1390

52907

5815

12/4

 1390ـ 1385

1/71

مطلق

نسبی
-

1355-1365
1365-1375

5/33
1/16

منبع :مرکز آمار ایران1355_1390

شکل  .2موقعیت جغرافیایی محدودۀ مطالعهشده

منبع :ترسیم نگارندگان1395 ،

شهر کامیاران طی روند تحوال کالبدیفضایی خود شاهد گسترش عرصۀ مسـکونی و افـزایش تنـوع فعالیـتهـای
مختل است .هستۀ اولیۀ شهر کامیاران تا سال  1300بهصور روستایی با معیشت کشاورزی ـ دامپـروری بـوده اسـت.
شاخصترین عنصر در هستۀ اولیۀ شهر کامیاران مسجد موجود در بافت کهن آن بوده است .هسـتۀ مـذکور بـهتـدریج در
تمامی جها بهویژه شمال ،شمال غربی و شمال شرقی رشد و گسترش چشمگیری یافته است.
ساخت اصلی شهر :براساس مطالعا  ،در طر جامع شهر کامیاران ،نظام تقسیما کالبدی شهر شامل  3ناحیه و
 12محله مطابق جدول  5است:
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جدول  .5شاخصهای جمعیتیکالبدی محالت دوازدهگانه

سهم از مساحت کل شهر

تراکم ناخالص جمعیت

(درصد)

(نفر در هکتار)

شهربازی

60/89

4338

10/4

72

مسجد جامع

48/44

8664

8/29

179

 20متری

21/85

5792

3/74

265

باالی کمربندی

66/95

447

11/46

7

پیرمحمد 2

38/68

5856

6/62

151

پیرمحمد 1

50/90

11188

8/71

220

شهرک امام خمینی

68/92

876

11/53

13

شهرک الهیه

52/83

4941

9/04

94

شهرک بعثت فاز 1

23/76

2930

4/06

123

شهرک بعثت فاز 2

38/39

1251

6/57

33

شهرک بعثت فاز 3

53/13

742

9/09

14

کامیاران قدیم

61/32

5882

10/49

95

مجموع

584/07

52907

100/00

ـ

محال

مساحت
(هکتار)

جمعیت سال 1390

منبع :مرکز آمار ایران1390 ،و طر جامع کامیاران

فرایند تکنیی VIKOR

1

روش وایکور براساس تشابه به حل ایـدئال  ،اعتبـار بیشـتری دارد .واژۀ وایکـور از کلمـۀ صـربی بـه معنـی بهینـهسـازی
چندمعیاره ،راهحل توافقی گرفتهشده و یکی از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره ( 2)MCDMکاربردی است که کـارایی
فراوانی در حل مسائل گسسته دارد .این روش براساس برنامهریزی توافقی ارائه شده است .مبنای مدلهای توافقی را یـو
( )1973و زلنی ( )1982ارائه کردهاند .راهحلهای توافقی موجه را که به راهحل ایـدئال نزدیـک اسـت ،بـهعنـوان توافـق
ایجادشده بهوسیلۀ اعتبارا ویژۀ تصمیمگیرندگان تعیین میکنند .این روش را اپرو کویک و تزنگ ایجاد کـردهانـد و بـر
رتبهبندی و انتخاب مجموعهای از گزینهها برای حل مسئله با معیارهای نامتناسـب (واحـدهای انـدازهگیـری مختلـ ) و
متعارض تمرکز میکند که میتواند به تصمیمگیرندگان برای رسیدن به راهحل نهایی کمک کند.
مراحل این روش در نوعی مسئلۀ تصمیمگیری چندمعیاره ،با  nمعیار و  mآلترناتیو به شر زیر است:
ـ تشکیل ماتریس تصمیم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Vlse Kriterijumska Optimizacija Kompromisno Resenje
2. Multi Criteria Decision Making
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ـ محاسبۀ مقادیر نرمالشده
ـ وزندارکردن ماتریس نرمال
ـ تعیین نقطۀ ایدئال مثبت و منفی
ـ محاسبۀ مقادیر فاصلۀ گزینهها با راهحل ایدئال ( Sو )R
ـ محاسبۀ مقدار  Qiو رتبهبندی نهایی گزینهها
ـ رتبهبندی گزینهها براساس مقادیر .)Aghajani Bazzazi et al. 2011: 2551( Qi
الف) ارائۀ ابعاد و تشکیل ماتریس تصمیمگیری :فرض کنید  mگزینه و  nخصوصیت وجود دارد .همچنـین
آلترناتیوهای گوناگونی هست که با  Xiنشان داده میشود .برای هر گزینه نیز مجموعهای از معیارها وجود دارد که مقـدار
آن بهصور  Xijنشان داده میشود .بهعبار دیگر Xij ،مقدار خصوصیت jام است .در این ماتریس ،ستونها ،گویههای
استفاده شده در سنجش کیفیت زندگی شهر کامیاران و در ردی ها نیز محال مسـکونی شـهر قـرار دارد .در جـدول ،6
دادههای هر معیار مربوط به محال مسکونی شهر کامیاران هستند که از پرسشنامه استخراج شدهاند.
خ) محاسبۀ مقادیر نرمالشده :برای نرمالسازی مقادیر ،زمانی که  Xijمقدار اولیۀ گزینۀ iام و بعد jام باشد ،از
معادلۀ  1استفاده میشود:
i  1,2,..., m
j  1,2,..., n

()1

xij

 xij

2

fij 

n

j 1

که در آن  xijمقادیر هر معیار برای هر گزینه (مقدار اولیه) و  fijمقـدار نرمـالشـدۀ گزینـۀ iام و بعـد jام اسـت .مقـادیر
نرمالشده در جدول  7آمده است.
ج) وزندارکردن ماتریس نرمال :برای وزندارکردن ماتریس نرمال ،ابتـدا وزن هریـک از معیارهـا را محاسـبه
میکنیم .در این زمینه ،روشهای متعددی مانند آنتروپی شانون ،فرایند تحلیل سلسلهمراتب ( ،)AHPفرایند تحلیل شبکه
( ،Linmap ،)ANPبردار ویژه و مانند آن وجود دارد که متناسب با نیاز میتوان از آنها استفاده کـرد .در ایـن تحقیـق از
روش آنتروپی شانون برای تعیین وزن شاخصها استفاده شده است .مراحل این روش بهصور زیر است:
برای استفاده از تکنیک آنتروپی در وزندهی ،ابتدا مقدار نماد  Eرا با استفاده از معادلۀ  2محاسبه میکنیم:
()2

i  1, 2,  , m

n

 P ln P

i

i

Ei  S P1, P 2,  , Pn    K

i 1

بهگونهای که  Kثابتی مثبت است .پس از آن ،مقدار مشخص  Pبـهازای هـر  Iو  jبـا اسـتفاده از معادلـۀ  3محاسـبه
میشود:
()3

; i, j

aij
n

 aij
i 1

Pij 
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و برای  Ejمجموعۀ  Pijمطابق با معادلۀ  4داریم:





m

E j  k  pij ln pij ; j

()4

i 1

بهگونهای که

1
k
)ln (m

()5
پس از آن ،درجۀ انحراف اطالعا  ،با  Djبهازای شاخص jام از معادلۀ  6محاسبه میشود:

d j  1  E j ; j

()6

برای محاسبۀ اوزان  Wjاز شاخصهای موجود و درنهایت ،از معادلۀ  7استفاده میکنیم (بهازای تمامی jها) .محاسبۀ
اوزان برای هر شاخص در جدول  8آمده است:
dj

; j

()7

n

j

d

wj 

j 1

پس از تعیین وزن معیارها ،مقادیر ماتریس نرمال هریک از گزینه هـا بـر وزن معیارهـا ضـرب مـی شـود و درنهایـت،
ماتریس نرمال وزندار به دست میآید که در جدول  9آمده است.
د) تعیین نقطۀ ایدئال مثبت و منفی :اگر تابع معیار مثبت باشد ،براسـاس معادلـۀ  8مقـادیر بهتـرین و بـدترین
محاسبه میشود:
()8

fi  Min j fij

;

fi   Max j fij

اما اگر تابع معیار منفی باشد ،براساس معادلۀ  9مقادیر بهترین و بدترین محاسبه میشود .در این تحقیق ،گویـههـای
هزینۀ خانوار و مقدار اجارهبها بهعنوان تابع معیار منفی محاسبه شدهاند.
()9

fi  Max j fij

;

fi   Min j fij

بر این اساس میتوان بهترین و بدترین مقادیر را برای معیارها مشخص کرد .جدول  ،10نشاندهنـدۀ مقـادیر ایـدئال
مثبت و منفی برای هریک از گویههاست.
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ه) محاسبۀ مقادیر فاصلۀ گزینهها با راهحل ایدئال :در این مرحله ،فاصلۀ هر گزینه از راهحل ایـدئال مثبـت
محاسبه میشود و سپس محاسبۀ تجمیع آن براساس معادلۀ  10صور میگیرد:

fi *  fij 
Ri  Max i  Wi .

fi *  fi 


()10

;

fi *  fij
fi *  fi

n

 Wi .

Si 

j 1

که در آن:
 :Siفاصلۀ گزینه از راهحل ایدئال (ترکیب بهترین)
 :Riفاصلۀ گزینه از راهحل ایدئال منفی (ترکیب بدترین)
 :fijعدد گزینۀ مدنظر برای هر معیار در ماتریس نرمال وزنی
* :fبزرگترین عدد ماتریس نرمال وزنی برای هر ستون
 :fکوچکترین عدد ماتریس نرمال وزنی برای هر ستون.ز) محاسبۀ مقدار  Qiو رتبهبندی نهایی گزینهها :مقدار  Qiاز طریق معادلۀ  11محاسبه میشود:
 Si  S * 
 Ri  R * 
Qi  v. 
  ( 1  v) . 

 S  S *
 R  R *

()11
که در آن:
S *  Min i Si

;

S   Max i Si

R *  Min i Ri

;

R   Max i Ri

و  vوزن استراتژی اکثریت موافق معیار یا حداکثر مطلوبیت گروهی است.
هنگامی که مقدار  vبزرگتر از  0/5باشد ،شاخص  Qiبه موافقت اکثریت منجر میشود و هنگامی که مقدار آن کمتر
از  0/5باشد ،شاخص  Qiبیانگر نگرش منفی اکثریت است .بهطور کلی ،وقتی مقـدار  vبرابـر  0/5اسـت ،بیـانگر نگـرش
توافقی متخصصان ارزیابی است ( .)Chau et al., 2006: 1116محاسبا  S ،Rو  Qدر جداول  11و  12آمده است.
و) رتبهبندی گزینهها براساس مقادیر  :Qiدر این مرحلـه براسـاس مقـادیر  Qiمحاسـبهشـده در گـام قبـل،
گزینهها را رتبهبندی کرده و تصمیمگیری میکنیم .گفتنی است در تکنیک وایکور هرچقدر مقدار  Qiکمتر باشد ،رتبۀ آن
مؤلفه بیشتر است که این موضوع یکی از تفاو های اساسی این مدل با سایر مدلهای رتبهبندی اسـت .رتبـۀ نهـایی در
جدول  13آمده است.
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جدول  .12محاسبات  S ،Rو Q
Q

R

S

شهربازی

0/15817

0/11657

0/50652

مسجد جامع

0/13609

0/12399

0/478091

 20متری

0/25587

0/12567

0/54033

باالی کمربندی

0/61634

0/15444

0/6756

پیرمحمد 2

0/08303

0/13292

0/42928

پیرمحمد 1

0/06212

0/13215

0/41946

شهرک امام خمینی

0/69724

0/16604

0/69467

شهرک الهیه

0/31941

0/12163

0/584173

شهرک بعثت فاز 1

0/80394

0/24197

0/58676

شهرک بعثت فاز 2

0/88456

0/23903

0/637592

شهرک بعثت فاز 3

0/79215

0/2405

0/583502

کامیاران قدیم

0/16863

0/11675

0/51189

محال

منبع :یافتههای تحقیق1395 ،

جدول  .13رتبۀ نهایی کیفیت زندگی محالت براساس تکنیی وایکور

محال

مقادیر Qi

رتبۀ نهایی محال در وایکور

شهربازی

0/15817

4

مسجد جامع

0/13609

3

 20متری

0/25587

6

باالی کمربندی

0/61634

8

پیرمحمد 2

0/08303

2

پیرمحمد 1

0/06212

1

شهرک امام خمینی

0/69724

9

شهرک الهیه

0/31941

7

شهرک بعثت فاز 1

0/80394

11

شهرک بعثت فاز 2

0/88456

12

شهرک بعثت فاز 3

0/79215

10

کامیاران قدیم

0/16863

5
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شکل  .3نقشۀ نهایی میزان رضایتمندی شهروندان محالت از کیفیت زندگی

بحث و تجزیهوتحلیل
همانطور که مشاهده میشود ،محلۀ پیرمحمد  1با کمترین مقدار  Qiاز برترین رتبه در بـین محـال برخـوردار اسـت و
محلۀ شهرک بعثت فاز  2با بیشترین مقدار  Qiدر رتبۀ آخر قرار دارد .بدیهی است به دلیل قرارگیری محلۀ پیرمحمد  1در
مرکز شهر و دسترسی شعاعی به امکانا زیربنایی توسعه ،رشد بازار و وجـود هسـتههـای اجتمـاعی یکدسـت از جایگـاه
بهتری برخوردار است .مقایسۀ شاخصهای توسعه و کیفیت زندگی ،با توجه به دخالت ابعاد بسیاری که وجود دارنـد ،تنهـا
به بعدی خاص (اقتصادی) تعمیمپذیر نیستند .محلۀ پیرمحمد  ،1طی سالیان متمادی ،همواره کانون توسعۀ مرکزی شـهر
و حلقۀ ارتباطی چهارگوشۀ شهر بوده است .دسترسی آسان ،تمرکز فعالیتهای اقتصادی شهر ،وجود بازار خطی در امتـداد
خیابان های اصلی و لبۀ محله ،بافت سنتی و تاریخی ،دسترسی و برخورداری از اماکن مذهبی ،توپوگرافی و وجـود منـاظر
دیدنی و مشرف به شهر ،توسعۀ فعالیتهای جنبی و خدماتی و برخورداری از سرمایۀ اجتماعی مناسب ،از عوامـل کلیـدی
هستند که محلۀ پیرمحمد را متمایز ساختهاند.
محلۀ پیرمحمد  2نیز بعدها بهعنوان بافت کالبدی و گسترش یافته در کنار آن توسعه پیدا کرد و مرکز جدیـدی بـا دو
هسته ایجاد شد .این دو محله (پیرمحمد  1و  )2دارای ساخت و بافت یکسانی هستند و تمرکز گروههای اجتماعی ،زبـانی
و مذهبی در آنها بهنسبت سایر محال یکدستتر به نظر میرسد .همچنین انتخاب محلۀ مسجد جامع بهعنوان سومین
محله ،به دلیل قرارگیری عنصر کلیدی مسجد جامع و امتداد شمالی -جنوبی بازار شهر در آن ،از محال توسعهیافتۀ شهر
است.
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این محله کانون تالقی گروههای اجتماعی شهر نیز هست .اما انتخاب محلـۀ شـهربازی بـهعنـوان گـزینش چهـارم
میتواند این باشد که هرچند از توسعۀ کالبدی این محله دیرزمانی نمیگذرد و اولین هستههای ایجاد آن مربوط بـه دهـۀ
 80است ،اما گسترش افقی سریع طی  10سال اخیر ،این محله را بـه کـانون تفـری و فضـای سـبز شـهر تبـدیل کـرد.
قرارگیری پارک و شهربازی بزرگ ،قابلیت توسعۀ آتی ،سرمایهگذاری گروهای درآمـدی بـاال ،رواج خانـهسـازی و برخـی
کاربریهای ویژه و ورزشی از عوامل توسعۀ آن بوده است.
همچنین محلۀ کامیاران قدیم بهعنوان نمرۀ پنجم مدل درخور توجه است .این محله از محال قدیمی شهر است که
بهنوعی در انزوای کالبدیـ اجتماعی توسعه قرار می گیـرد .عبـور رودخانـۀ شـهر از میـان ایـن محلـه ،رشـد افقـی آن را
غیرممکن ساخته است .بیشتر توسعۀ افقی این محله طـی سـالیان اخیـر در محـدودۀ مسـیر ارتبـاطی اصـلی کامیـاران-
کرمانشاه بوده و رشد نواری را تجربه کرده است .ازطرفی ،قرارگیری مراکـز اصـلی و نهـادی مـدیریت شـهری همچـون
شهرداری ،فرمانداری ،ادارۀ پست ،استادیوم ورزشی شهر ،پست ،بانکها و ...نشان از برخورداری مناسب محله دارند .محلۀ
20متری به عنوان رتبۀ ششم در بـین محـال از وضـعیت نسـبت ًا مناسـبی برخـوردار اسـت و هرچنـد ازنظـر بسـیاری از
شاخصهای توسعۀ اقتصادی همچون درآمد ،پسانداز ،قیمت زمین و مسکن دارای وضعیت مطلوبی است ،ازنظر کـارکرد
اجتماعی ،دسترسی به خدما اصلی و فقدان تسهیال شهری دارای ضع های عمده است.
همچنین محلۀ باالی کمربندی به عنوان حد گسترش غربی شهر ،وضعیت مناسبی ندارد و در رتبۀ هشـتم قـرار دارد.
انزوای جغرافیایی ،دسترسینداشتن به هستههای اصلی شهر ،توسعۀ پیرامونی و بافت دوگانۀ شهری -روستایی از عوامـل
مهم وضعیت نامطلوب آن به شمار میروند .محلۀ شهرک امام به عنـوان رتبـۀ نهـم ،هرچنـد یـک شـهرک تـازهبنیـاد و
برنامهریزیشده طی چند سال اخیر است ،اما همانند محلۀ باالی کمربندی در انزوایی جغرافیایی قرار دارد و در دسترسـی
به امکانا با ضع هایی روبهروست .و اما محلۀ شهرک بعث (فازهای  1و  2و  )3از محال برنامهریزیشدۀ شهر اسـت
که طی  15سال اخیر ،رشد درخور مالحظهای داشته و بهعنوان اولین محال برنامهریزیشدۀ شهر هستند که هستۀ دوم
توسعۀ شهر را شکل میدهند .این محال ازنظر اقتصادی پذیرای سکونت و اسکان اقشار با درآمد باال هستند اما ازنظـر
سرمایۀ اجتماعی و دسترسی ضع هایی دارند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
کیفیت زندگی یکی شاخصهای اساسی و اصلی و نمایانگر توسعه در هر جامعه و کشـوری اسـت .آگـاهی از کـموکیـ
زندگی جوامع ،برنامهریزان و سیاستمداران را به بازنگری و بهبودسازی در انواع طر و برنامههای توسعه یاری میدهـد.
آگاهی و شناخت از شاخصهای کیفیت زندگی و مطالعه و مقایسۀ آن در طول زمانها در هر جامعهای بیانگر ایـن اسـت
که وضعیت زندگی مردم طی زمان بهبود یافته یا دچار رکود شده است .یکی از مسائل و معیارهای مهم در سـنجش ایـن
وضعیت ،استفاده از مدلها و تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره ( )MCDMاست .بر این اساس ،روش وایکور از فنـون
تصمیمگیری بسیار قوی برای اولویتبندی گزینهها از طریق محاسبۀ فاصله از ایـدئال مثبـت و منفـی براسـاس فواصـل
اقلیدسی است و برای حل مسائل تصمیمگیری گسسته با معیارهای نامتناسب و نامتعـارض ،بـر مبنـای انتخـاب بهتـرین
گزینه از میان گزینههای موجود و رتبهبندی آنها ،قابلیت فراوانی دارد.
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تفاو اصلی این مدل با مدلهای تصمیمگیری سلسلهمراتبی ( )AHPیا شبکهای ( )ANPاین است که برخالف آن
مدلها ،در این روش ،مقایسا زوجی بین معیارها و گزینهها صور نمیگیرد و هر گزینه مستقل از طریـق یـک معیـار
سنجیده و ارزیابی میشود .مزیت مدل وایکور این است که ارزیابی همۀ معیارها به بررسی کارشناسی نیازی نـدارد ،بلکـه
میتوان از دادههای خام استفاده کرد .همانگونه که در این پـژوهش ذکـر شـد ،روش جمـعآوری اطالعـا پیمایشـی و
استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است .پرسشنامۀ مذکور در سه بعد اقتصـادی ،اجتمـاعی و کالبـدی ،هریـک بـا  5گویـه
(درمجموع 15 ،گویه) استفاده شد.
برای سنجش وزن و اهمیت هریک از شاخصها و گویهها از روش آنتروپی شانون اسـتفاده شـد .همـانطـور کـه در
جدول  17آمده است ،نتایج تحقیق نشان میدهد بهترتیب ابعاد اجتمـاعی بـا وزنهـای  ،0/46194کالبـدی  0/29143و
اقتصادی با وزن  0/24664دارای بیشترین اهمیت بودهاند .همچنین سؤال نخست پژوهش مبنی بـر اهمیـت بیشـتر بعـد
اقتصادی در ارزیابی کیفیت زندگی محال با پاسخ منفی مواجه میشود چراکه بعد اجتمـاعی بـا بیشـترین وزن و گویـۀ
بافت اجتماعی منسجم و ریشهدار با وزن 0/ 241974دارای بیشترین اهمیت بودهاند و این گویای این واقعیت است که در
شهر کامیاران و در بین محال مختل شاخص اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.
روش رتبهبندی وایکور نشان میدهد بین محال دوازدهگانه ،محلۀ پیرمحمد  1با مساحت  50/90هکتـار و جمعیـت
 9959نفر و با بیشترین میزان جمعیت ،بهعنوان محلۀ مرکزی شهر با نمرۀ  ،Q=0/06212در مرتبۀ نخست قرار دارد امـا
محلۀ شهرک بعثت و فازهای  9 ،10 ،11با مقدار وایکور بیشتر براساس اصل کمیتپـذیری ،از محـال شـرقی شـهر در
رتبۀ آخر کیفیت قرار دارند.
نتایج تحقیق نشان میدهد در ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی براساس میزان رضایتمندی 5 ،محلـۀ پیرمحمـد  1و ،2
مسجد جامع ،شهربازی و کامیاران قدیم دارای وضعیت رضایتبخش و تا حدودی رضایتبخش هستند 2 .محلۀ شـهرک
الهیه و 20متری نیز دارای وضعیتی متوسط و  5محلۀ دیگر (باالی کمربندی ،شهرک امام و محلۀ شهرک بعثت فاز
 )1،3،2دارای وضعیتهای نسبتاً نامناسب توسعه و کیفیتانـد .بنـابر این ،بـا توجـه بـه سـؤال دوم پـژوهش کـه آیـا
شاخصهای کیفیت زندگی در این شهر در وضعیت مطلوبی قرار دارند ،میتوان گفت بله چراکه از بین  12محلۀ مـذکور،
 7محله دارای وضعیت متوسط به باال هستند و تنها  5محله وضعیتی کمتر از وضعیت میانگین دارند.
در جمعبندی کلی میتوان گفت دسترسی به مرکز شهر و شبکۀ ارتباطی کارآمد ،برخورداری از امکانا و تسـهیال
شهری ،وجود بازار و مناسبا اجتماعی در تعیین سط کیفیت زندگی محال مؤثر ،بهمراتب مهمتر و مؤثرتر بودهانـد .در
هر صور  ،درک کلیت توسعۀ شهر و رشد متوازن آن ،جـز بـا شـناخت اجـزا و کـارکرد نظـام تقسـیما کالبـدی شـهر
امکانپذیر نیست و توسعۀ متوازن زمانی امکانپذیر است که بتوان ساخت ( )Textureو بافت ( )Fabricشهری را ارزیابی
و شناسایی کرد.
همانطور که اشاره شد ،برایند نهایی توسعه باید به بهبود وضعیت زندگی مردم منجر شود .رشد سـریع شهرنشـینی و
شهرگرایی نیازمند توجه بیشتر به ابعاد شهر و شهروندان است که کیفیت زندگی از این امر مستثنا نیست .کیفیت زنـدگی،
واکنشی علیه توسعۀ تک بعدی و صـرفاً کمّـی در عرصـۀ برنامـهریـزی و تالشـی در راسـتای ارتقـای شـرایط زنـدگی و
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بهبودبخشیدن به بُعد کیفی زندگی بشر است .مناسب ترین راه برای سنجش کیفیت زندگی شهری ،اسـتفادۀ هـم زمـان از
شاخص های عینی و ذهنی است و نادیده گرفتن هریک از این شاخص ها مشـکالتی در برنامـه ریـزی شـهری بـه وجـود
میآورد.
بر این اساس ،در تحقیق حاضر از کیفیت زندگی شهر کامیاران در ارتباط با ابعاد و شاخصههای اقتصادی ،اجتمـاعی و
کالبدی استفاده شد .نتایج تحقیق حاکی از این است که کیفیت زندگی در بعد اجتماعی در وضعیت مطلوبی است و سـایر
ابعاد ،چندان راضیکننده به نظر نمیرسند .بهطور کلی ،بهمنظور بهبود شرایط کیفیت زندگی در شـهر کامیـاران بایـد بـه
بررسیهای زیر توجه کرد:

در ابعاد اقتصادی
 تکیه بر توانمندیهای شهری -ناحیهای و شکوفایی استعدادهای اقتصادی توسط بخش دولتی و خصوصی
 جهتگیری برنامههای توسعۀ اجتماعی -اقتصادی بهسمت حل معضل بیکـاری و ایجـاد فرصـتهـای شـغلی
جدید
 شناسایی منابع انسانی و مادی شهر و برنامهریزی در جهت بهکارگیری و ارتقای کمی و کیفی آنها
 مدیریت بهینه و قانونمند زمین و مسکن شهری و جلوگیری از بورسبازی و سوداگری.

در ابعاد کالبدی
 استفاده از نظرهای شهروندان در طر ها و برنامههای شهر


رفع مشکال و توزیع عادالنۀ امکانا در شهر

 ایجاد مدیریت کوچهها و خیابانهای شهر توسط خود مردم
 توسعۀ فضای سبز و ارتقای کیفی پارکهای شهری
 بهبود و بهسازی معابر اصلی و فرعی شهر
 توزیع بهینۀ کاربریهای مختل شهری در شهر.

در ابعاد اجتماعی
 تقویت شبکۀ روابط ،اعتماد و حس عمل متقابل با هدف تسهیل فعالیت فردی یا همکـاری اجتمـاعی براسـاس
روابط واقعی ،هنجارها یا ارزشهای به اشتراک گذاشتهشده
 هدفگذاری در سیاستهای ارتقای سرمایۀ اجتماعی
 فراهمکردن زمینههای هرچه بیشتر بهمنظور مشارکت اجتماعی شهروندان در تحقق طر های توسعۀ شهری
 واکاوی و شناسایی جداییگزینی گروههای اقلیت بهمنظور درک بهتر تأثیر ویژگیهای قومی ،مذهبی و زبانی بر
رفتار اجتماعی
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 بررسی نقش و جایگاه متغیرهای کالن محیطی و اقتصاد مبنا در منزلت اجتماعی و فردی
 لزوم توجه هرچه بیشتر به نقشآفرینی ،جایگاه و حضور زنان در فضاهای اجتماعی


توسعۀ کالبدی فضاهای جمعی و مقوم سرمایۀ اجتماعی از قبیل مسجد ،میدان ،سـالنهـای کنفـرانس و سـایر
کاربریهای تفریحی و ورزشی.
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