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چکیده
افزایش شتابان جمعیت شهری ،یکی از مشخصههای شهرنشینی در
دهههای اخیر است ،بهنحویکه یکی از مهمترین چالشهای کنونی
جامعه ،ارزیابی کیفیت زندگی است .کیفیت زندگی یکی از مهمترین
مسائل پیشروی جهان و از مباحث اساسی در تکوین سیاستگذاری
اجتامعی محسوب میشود .در ایران و نظام برنامهریزی و مدیریت
شهری آن به موضوع کیفیت زندگی توجه بسیار اندکی شده است .با
توجه به این امر ،لزوم سنجش کیفیت زندگی استان خراسان شاملی،
جهت هدایت و برنامهریزی دقیق در آینده رضوری است .بدينمنظور
هدف اصلی از اين پژوهش ،ارزيايب و شناسایی کیفیت زندگی در
استان مرزی خراسان شاميل و تعيني سطوح برخورداری شهرستان-
هاي اين استان به لحاظ برخورداري از شاخصهای کیفیت زندگی
عینی است .روش پژوهش به لحاظ ماهیت موضوع ،توصیفی-
تحلیلی و ازلحاظ هدف ،کاربردی است .تکنیکهای مورد استفاده
در این مقاله تکنیک وزندهی آنرتوپی و مدل تصمیمگیری چند معیاره
ویکور است .از تکنیک آنرتوپی شانون برای تعیین وزن شاخصها و از
تکنیک ویکور بهمنظور تعیین سلسلهمراتب کیفیت زندگی شهرستان-
های هشتگانه استان مرزی خراسان شاملی استفاده گردید .نتايج
حاصله بيانگر آن است که سطح کیفیت زندگی در شهرستانهای
استان خراسان شاميل طبق ارزيايب شاخصهای منتخب بسیار
ناعادالنه و نابرابر بوده است .يافتههاي تحقيق نشان ميدهد که بني
شهرستانهاي اين استان اختالف فاحيش وجود دارد ،بهطوریکه از
مجموع  8شهرستان ،شهرستان بجنورد با امتیاز ( )0در رتبه اول،
شیروان با امتیاز ( )0.674در رتبه دوم ،اسفراین با امتیاز ( )0.737در
رتبه سوم ،مانه و سملقان با امتیاز ( )0.892در رتبه چهارم ،جاجرم با
امتیاز ( )0.933در رتبه پنجم ،فاروج با امتیاز ( )0.951در رتبه ششم،
راز و جرگالن با امتیاز ( )0.994در مرتبه هفتم و شهرستان گرمه با
امتیاز ( )1در مرتبه هشتم قرار دارد.
واژگان کلیدی :کیفیت زندگی ،آنرتوپی شانون ،تکنیک ویکور،
خراسان شاملی

Abstract
Improving the quality of life in any society is one of the
main goals of the public policy of that society. So that
quality-of-life findings can be used to recognize previous
strategies and design future planning policies. Due to
this, it is necessary to assess the quality of life of the
northern Khorasan border province in order to conduct
accurate planning in the future. To this end, the main
objective of this research is to assess the quality of life in
the northern province of Khorasan province and
determine the levels of enjoyment of the cities of this
province in terms of objective quality of life indicators.
The research method is descriptive-analytic. The
techniques used in this paper are entropy weighing
techniques and the multi-criteria decision making model
of VIKOR. Shannon's entropy technique was used to
determine the weight of the indices and to use the viquor
technique to determine the quality of life of the 8th city
of the northern province of northern Khorasan. The
results indicate that the level of quality of life in the cities
of North Khorasan province has been very unfair and
unequal according to the evaluation of selected
indicators. The results of the research show that there is
a significant difference between the cities of this
province, so that from the total of 8 cities, Bojnourd city
with the score (0) is ranked first, Shirvan with the score
(0.674) in the second rank, Esfarayen ranked third with
score (0.737), Mean and Samalgan with the score
(0.892) in fourth place, Jajarm with score (0.933) in fifth
place, Farvje with score (0.951) in the sixth rank, Raz in
the rank of the priest with score (0.994) At the seventh
position and the city of Garmeh with a score of (1) is in
the eighth position.
Key words: Quality of life, Entropy, VIKOR, North
Khorasan
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مقدمه
بر اساس برآورد بانک جهانی تعداد فقرای شهری تا 2025م

سیاستگذاران شهری برای شناخت و سنجش وضعیت

تقریبا ً به بیش از  1500میلیون نفر خواهد رسید .حداقل 600

موجود ،ارزیابی اثرات سیاستهای پیشین و جهتگیری-

میلیون نفر که بیشرت آنها را فقرا تشکیل میدهند در رشایط

های جدید برای سیاستگذاری آینده بدل گشته است.

تهدیدآمیز بهداشتی در محیطهای شهری آلوده به رس

اکنون کاربرد مفهوم کیفیت زندگی در سطح گسرتدهای در

میبرند .یکسوم ساکنان شهری در مسکن غیراستاندارد

دنیا رواج یافته است .بدون شک در طول سه دهه اخیر،

زندگی میکنند .حداقل  250میلیون ساکن شهری هیچگونه

کیفیت زندگی بهعنوان جانشینی برای رفاه مادی ،به اصلی-

دسرتسی فوری به آبلولهکشی سامل ندارند و  400میلیون

ترین هدف اجتامعی کشورهای مختلف تبدیل ( Schmit,

نفر از امکانات بهداشتی مناسب برخوردار نیستند .با توجه

. )2002: 403توجه به کیفیت زندگی ،محقق را بهناچار

به این مسائل در شهرهای بزرگ ،مراکز شهری در محارصه

بهسوی پرسش از عدالت اجتامعی سوق میدهد .این امر

مشکالتی چون افزایش جرم و جنایت و بزهکاری ،فساد و

سبب شده است که در طی دهههای اخیر ،توجه به عدالت

رشوهخواری و جرائم سازمانیافته ،قاچاق مواد مخدر ،فحشا

اجتامعی چه از طرف جغرافیدانان و چه از طرف

و نظایر آن قرار دارند ( .)world Bank, 2011: 57توسعه

اندیشمندان سایر رشتهها موردتوجه جدی قرار گیرد

درواقع مفهومي است که از اوايل قرن نوزدهم به وجود آمد.

( .)Rawls, 1985: 98بهگونهای که توزیع فضایی منافع

اين مفهوم با ايده پيرشفت تفاوت دارد .در برههاي از تاريخ

اجتامعی برای کاهش نابرابریهای فضایی و ارتقاء کیفیت

علم توسعه بهویژه دهه 1950م ابعادي از آن موردتوجه قرار

محیط کالبدی از طریق ارتقاء کیفیت زندگی و رسیدن به

گرفت و گذار از رشد اقتصادي پايني به رشد اقتصادي باال

پایدار شهری مستلزم درک تحلیلی از وضع موجود بهوسیلۀ

معادل توسعه قلمداد شد و در دهه 1960م توسعه معادل

تحلیل تعادل است که در آن به دنبال تخصیص منابع با

توسعه اقتصادي قلمداد شد .برآيند چنني نگرش تکبعدی

مطلوبترین ترکیب میباشند .البته این درک از وضع عدالت

موجب گرديد شکافهاي اسايس را که نشانگر دوگانه

محیطی توسط مدیران و برنامهریزان شهری میرس خواهد

زيستي يا عدم تعادل در ابعاد انساين و مکاين بوده به وجود

شد .که پژوهشهای آنها شالودۀ واقعی برای فعالیتهای

آورد .اين نتايج موجب گرديد که بازنگري اسايس در مفهوم

اصالحی فراهم خواهد کرد (مشکینی و همکاران:1392 ،

توسعه صورت بگريد و از توسعه يک مفهوم متعادل و

.)188

چندبعدی به عمل آيد .از اینرو است که از دهه 1970م به

به علت فقدان اطالعات الزم در زمینه کیفیت زندگی ،برنامه-

بعد نگرش ساختاري به مفهوم توسعه پويايي و تداوم و

ریزی صحیحی جهت افزایش سطوح کیفی زندگی مردم چه

پايداري آن با توجه به ابعاد فضايي و مکاين مدنظر قرار گرفت

در سطح حکومت مرکزی و ملی و چه در سطح حکومتهای

و توسعه بهمثابه ابزاري براي تعادل بخشيدن و آشتي ميان

محلی انجام نشده است .از طرفی برای محاسبه کیفیت

نظام اکولوژيکي با نظام اقتصادي-اجتامعي شد و چنني

زندگی و مدلسازی اولویتها و انتظارات و نیازهای واقعی

مفهومي براي تحقق عمل ،راهربد نخستني دولتها در

شهروندان ،تدوین معیارها و شاخصهای کیفیت زندگی

برنامههای توسعه قرار گرفت (افتخاري و توکيل.)1381 ،

شهری اساسیترین رشط الزم خواهد بود .درواقع برای

مفهوم ترقی و پیرشفت بهعنوان مهمترین هدف توسعه ملل

شناخت کامل و تعریف و اندازهگیری دقیق کیفیت زندگی

در آغاز قرن بیستم که بیشرت رنگ و بویی اقتصادی داشت،

شهری ،تشخیص و تدوین شاخصهایی مناسب و بومی،

بهتدریج جای خود را به مفهوم جامعتر کیفیت زندگی داده

گام اولیه است (وظیفهدوست و امینی.)3 :1388 ،

است (زیاری و همکاران .)200 :1396 ،این مفهوم بعد از

نابرابریهای منطقهای میان مناطق مرزی و مرکزی در اکرث

طرح اولیه آن در دهه 1930م تحوالت بسیاری یافته است،

کشورهای جهان سوم نیز امری اجتنابناپذیری است که در

بهطوریکه اکنون به ابزاری مهم در دست برنامهریزان و

اثر ساختارهای متمرکز نظام برنامهریزی در فرایند تاریخی به

عدم تعادل دو تأثیر منفی بر روند توسعه آن مناطق از خود بر

همکاران.)224 :1390 ،

جای میگذارد .از یکسو ،حرکت توسعه در مناطق مرزی را،
در مفهوم کلی آن ،با مشکل مواجه میسازد و موانع بسیاری
رس راه آن قرار میدهد و از سوی دیگر ،ناامنی را هم به دلیل
موقعیت مناطق مرزی و هم به دلیل عدم توسعه ،گسرتش
عمومی میدهد (موسوی و همکاران .)101 :1396 ،این
تأثیرات متقابل توسعه و امنیت بهصورت زنجیرهای ،به
یکدیگر مرتبط و مجموعهای از کنش و واکنشهایی ایجاد
میکنند که جوهره توسعه پایدار مناطق مرزی را تحت تأثیر
خود قرار میدهد (عندلیب و مطوف.)73 :1388 ،
استان خراسان شاملی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و دارای
مشکالت اساسی در زمینه پیشگفته است .بنابراین با توجه
به اهمیت کیفیت زندگی و لزوم ماندگاری جمعیت در پهنه
فضایی-مکانی استان چنین پژوهشی جهت شناخت وضع
موجود رضوری است .با توجه به افزایش سطح کیفیت
سکونتگاههای شهری و روستایی بهعنوان دغدغه اصلی
برنامهریزان و مدیران میباشد .در چنین بسرت و زمینهای
رویکرد سنجش کیفیت محیط در این نواحی و مناطق
میتواند بهعنوان رهیافتی مناسب برای شناخت و درک
تفاوتها و ناتعادلیهای کیفیت محیط زندگی در جهت
دستیابی به هدف زندگی مطلوب باشد تا از این طریق بتوان
گام مؤثری در دستیابی به توسعهپایدار ،پایدارسازی جمعیت
در پهنه فضایی-مکانی رسزمین و افزایش کیفیت زندگی
تالش کرد.
مبانی نظری
بهتازگی كيفيت زندگي در پيشينه نظري توسعه پايدار،
برنامهريزي توسعه اجتامعي و مباحث اقتصاد نوين
مطرحشده و جايگاه ويژهاي يافته است ،بهطوریکه
مؤسسات مختلف و همچنني دولتها در سطح ميل و
محيل ،به سنجش و شاخصسازي آن پرداختهاند
(فرجیمالئی و همکاران .)2 :1389 ،اين مفهوم نخستني بار
در 1966م در كتاب شاخصهای اجتامعی توسط رميوند بائر
مطرح شد .باوجود اختالفنظر در مورد تعريف كيفيت
زندگي ،برريس كيفيت زندگي تحت دو عنوان شاخصهای
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وجود آمده است (ابراهیمزاده و همکاران .)214 :1391 ،این

عيني و شاخصهای ذهني صورت ميگريد (حامتینژاد و
رویکرد فلسفی به مفهوم کیفیت زندگی
نگاهی به تاریخ فلسفه نشان میدهد که بهزیستی احساسی
که معرف زندگی خوب است ،همواره از جانب متفکران
رسشناسی چون اپیکور ،هابز ،استوارت میل ،آکویناس،
بنتهام مورد تأکید قرار داشته است .باوجود این ریشه تفکر
مدرن در مورد سعادت برش و رابطه آن با چگونگی زندگی وی
جز تا زمان پیدایش خط منیتوان با قاطعیت دنبال کرد از نظر
تاریخی ،تأمل در مورد عوامل تشکیلدهنده سالمت و
سعادت برش بیشرت در کارهای فیلسوفان و عاملان دینی
مشاهده میشود .ارسطو سعادت برشی را در کسب
حداکرث فضیلت از راه رعایت اصول اخالقی و التزامهای
حفظ سالمت جسامنی حتی به قیمت رصفنظر کردن از
مسیر لذت ،میرس میدانست .درحالیکه اپیکور معتقد بود
که کسب حداکرث لذت و دوری از هرگونه رنج ،راز نیل به
سعادت برشی است .اگرچه بسیاری از محققین معتقدند
که فضای کنونی حاکم بر فلسفه غرب متأثر از جریان فکری
دوم است .لیکن مایههای فکری هر دو تفکر نشاندهندۀ
تالش برای مفهومسازی و قابلاندازهگیری کردن چگونگی
زندگی افراد است( .مختاری و نظری.)72 :1389 ،
دیدگاه بومشناسی بر مفهوم کیفیت زندگی
جامعهشناسی در دانشگاه شیکاگو با تأکید بر بومشناسی در
اواخر قرن نوزدهم میالدی شکل گرفت .بومشناسی
بهطورکلی بر نحوه توزیع فعالیتهای اجتامعی (کیفیت
زندگی) در فضا و زمان تأکید دارد .با استفاده از این دیدگاه
بوم شناسان به دو موضوع اصلی توجه داشتند که در تحلیل
کیفیت زندگی از اهمیت خاصی برخوردارند .اول اینکه توزیع
فعالیتها در فضا و زمان و در محیط شهری چگونه باعث یا
مانع دستیابی به اهداف جمعی میشود .ازجمله مفاهیم
اصلی که بوم شناسان از آن استفاده میکنند ،همزیستی،
رقابت ،هجوم و استقرار ،تعادل طبیعی و انطباق با
محیطزیست است .همزیستی به معنای زندگی مشرتک
اورگانیسمهای غیر شبیه است و هجوم به معنی ورود یک
نژاد یا یک گروه از افراد به یک منطقه و بیرون راندن اهالی
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قبلی است .تعادل طبیعی به معنی رابطه میان گیاه و جانور

دیدگاه آمریکایی

و محیط در صورتی است که تعادل محیط حفظ شود

در بیشرت تحقیقاتی که در کشور آمریکا دربارهی کیفیت زندگی

بهطوریکه موجودات مکمل یکدیگر باشند .در مطالعه این

انجام شده است ،محققان بیشتر به تجارب ذهنی افراد از

نوع روابط بوم شناسان تأکید میکنند که بقا و انطباق با

زندگیشان توجه کردهاند و به معرفی ایده ذهنی تأکید کرده-

محیط موجودات با یکدیگر ازجمله مسائل مهم در بقای

اند .این رویکرد ،رضایتمندی و خوش بختی بهعنوان معرف-

شبکه زندگی در محیط است (مختاری و نظری:1389 ،

های اصلی سنجش یاد میشوند (غیاثوند-44 :1388 ،

.)105

 .)25کیفیت ذهنی زندگی برحسب رضایت کلی افراد از

کیفیت زندگی شهری و برنامهریزی

پاییز  1400شماره 44

106

زندگی و بهعنوان یک کل اندازهگیری میشود.

آرزوی بهبود «کیفیت زندگی» در مکانی مشخص و برای

دیدگاه مخاطب محور

شخص یا گروه مشخص ،کانون توجه مهمی برای برنامه ریزان

این رویکرد ،بر پایه سطوح متفاوت ادراک محیطی مخاطبین

است .همچنین میتوان اظهار کنیم که اقدام به برنامهریزی

قرار دارد و از مخاطبین دربارهی عواملی که بر روابط

بهصورت فعالیتی عمومی و همگانی ،بهطور بالقوهای

متقابلشان اثر میگذارند ،سؤالی منیشود و متغیرهای

میتواند کیفیت زندگی شهروندان را به وجود آورد .کتاب

کیفیت محیط مبتنی بر پایهی درک مخاطبین ،از چگونگی

کالسیک فریدمن دربارۀ برنامهریزی در حوزۀ همگانی و

فهمشان و انتظاراتشان از حوزهی تعامل اجتامعی است

عمومی ،این موضوع را بهطور زیادی روشن میسازد که

(زیاری و همکاران.)23 :1394 ،

برنامهریزان مسئولیت قابلتوجهی برای همکاری و رشکت در

اساس نظری موضوع کیفیت زندگی ،در نظریه سلسلهمراتب

ایجاد جوامع آزاد ،قانونمدار و مسئول بر عهده دارند،

نیازهای مزلو قرار دارد (زیاری و همکاران )202 :1396،و

جوامعی که در آنها انتخابهای پیچیده و مرکب ارزیابی و

توجه به کیفیت زندگی در جغرافیا که توسط جغرافیدانانی

سنجیده شده و برنامههای مناسب آن اجرا و تکمیل

نظیر اسمیت و هاروی وارد این علم شده ،طی سالهای اخیر

شدهاند .چنین برنامههایی عواقب و نتایج مستقیمی هم بر

اهمیت زیادی یافته است (جاجرمی و کلته.)5 :1385 ،

جنبههای خصوصی و هم جنبههای عمومی و همگانی در

میتوان گفت که اصوالً کیفیت زندگی ،یک مفهوم پیچیده و

زمینۀ کیفیت زندگیشان دارد (.)Massam, 2002: 198

چندبعدی در رابطه با رشایط و وضعیت جمعیت ،در یک

دیدگاه اسکاندیناویایی
این دیدگاه ،دیدگاهی است که در اکرث کشورهای اروپایی
بهویژه کشورهای اسکاندیناوی طرفدارانی دارد .در این رویکرد
به رشایط عینی زندگی و معرفهای مرتبط با آن تأکید شده
است و کیفیت زندگی افراد در گرو ارضای نیازهای اولیه
زندگی است (نظمفر و همکاران .)75 :1394 ،کیفیت زندگی
به برآورده شدن نیازهای عینی انسان بستگی دارد در این
مقاله ارزیابی کیفیت زندگی منطقه با معیارهای عینی
(دیدگاه اسکاندیناویایی) که اشاره به جنبههای قابلملس
زندگی شهری ازجمله تعداد بیامرستانها یک شهر ،میزان
فضای سبز و تعداد کتابخانهها و غیره موردمطالعه قرارگرفته
است.

مقیاس جغرافیایی خاص (روستا ،شهر ،کشور و غیره) است
که هم متکی به شاخصهای ذهنی یا کیفی و هم متکی به
شاخصهای عینی و کمی است (کوکبی.)24 :1384 ،
مفهوم کیفیت زندگی ،ارتباطی نزدیک با برداشت افراد از
شادکامی و رضایت از زندگی دارد ()Bowling, 2014: 68
که نشاندهنده اهمیت این مفهوم در رسارس زندگی افراد
است .کیفیت زندگی این موضوع را بیان میکند که چگونه
یک فرد جنبههاي مختلف زندگیاش را ارزیابی میمناید .این
ارزیابی شامل واکنشهاي عاطفی فرد به رخدادهاي زندگی،
احساس کامل بودن زندگی و خرسندی از آن و رضایت از
شغل و روابط شخصی است (.)Theofilou, 2013: 165
بنا به تعريف سازمان بهداشت جهاين كيفيت زندگي ،درك
افراد از موقعيت خود در زندگي از نظر فرهنگ ،سيستم
ارزيش كه در آن زندگي میکنند ،اهداف ،انتظارات،

ذهني بوده و توسط ديگران قابلمشاهده نيست و بر درك

و سعادت ،رفاه و آسایش شناخته میشود و سطح توقع

افراد از جنبههاي مختلف زندگي استوار است ( WHO,

نیازهای انسان را منعکس میکند (قدیریمعصوم و

 .)1996: 563کیفیت زندگی را میزان رفاه افراد و گروهها

همکاران .)2-3 :1394 ،همچنین سازمان بهداشت جهانی

تحت رشایط اجتامعی و اقتصادی عمومی تعریف میکند.

کیفیت زندگی را چنین تعریف میکند« :کیفیت زندگی

فو ،کیفیت زندگی را اینچنین تعریف میکند :کیفیت زندگی

ادراک فرد از موقعیت زندگی خود در چارچوب نظامهای

در بسیاري موارد با دو مجموعه از شاخصهای عینی و ذهنی

فرهنگی و ارزشی است که در آن زندگی میکند و با اهداف،

موردمطالعه قرار میگیرد .شاخصهای ذهنی از طریق

معیارها و دغدغههای او رابطه دارد .این امر بسیار گسرتده

سنجش ادراکات ،ارزیابیها و رضایتمندي شهروندان از

است و به شیوههای پیچیده تحت تأثیر سالمت فیزیکی،

محیط زندگی شهري استخراجشده درحالیکه شاخصهای

حالت روانی و میزان استقالل و روابط او با جنبههای مهم

عینی مرتبط با حقایق قابلمشاهده است که در بسیاري

محیط وی قرار دارد» .گسرتدگی مفهوم کیفیت زندگی و نیز

موارد در چهارچوب دادههاي ثانوي قابلاستخراج است.

پیچیدگی آن ،منجر به گسرتدگی ادبیات کیفیت زندگی شده

بسته به سطح کیفیت زندگی که میبایست موردسنجش قرار

است (حجازی و همکاران.)92 :1394 ،

گیرد از شاخصهای عینی و یا ذهنی استفاده میشود

نظریات اولیۀ مربوط به کیفیت زندگی ،بیشرت بر نگرانیها و

( .)Foo, 2000: 421دولت اسالمی موظف است جهت

اولویتهای فردی تأکید داشتند؛ اما در سالهای اخیر

باال بردن متوسط سطح زندگی کلیۀ افراد جامعه ،حداکرث

مباحث نظری ،از فرد محوری به سمت نگرانیهای اجتامعی

تالش و کوشش خود را به کار گرفته و در انجام این وظیفه با

نظیر امنیت ،آزادی ،گسرتدگی ،کیفیت زندگی ،ساختار و

مقدم دانسنت عدالت اجتامعی بر رفاه عمومی باید به

کیفیت روابط اجتامعی افراد در جامعه تغییر یافته است

شناسایی محرومترین و ضعیفترین مناطق شهری و رفع

(404

توسعه،

نیازهای اساسی عموم افراد مناطق شهری و ارتقاء سطح

شاخصهای مختلفی را برای محاسبه میزان رضایت از

زندگی آنها بپردازد (نسرتن )52 :1380 ،طبق روش

کسب نیازهای اولی ارائه کردهاند که مهمترین آنها شاخص

محاسبات عینی ،کیفیت زندگی ممکن است بهصورت رابطه

فیزیکی کیفیت زندگی است .این شاخص میانگین وزنی

متقابل میان چهار مشخصه اساسی فعالیتهای انسان

شاخصهای باسوادی ،مرگ و میر نوزادان و امید به زندگی

تعریف شود؛ این چهار مشخصه عبارتاند از :کیفیت

است ( .)Slottje, 1991: 648در جدول  1برخی از ابعاد

جمعیت ،رفاه مادی ،کیفیت نظام اجتامعی و کیفیت

سنجش کیفیت زندگی ذکر گردیده است.

2002:

.)Schmitt,

نظریهپردازان

اکوسیستم و محیطزیست (باسخا و همکاران.)98 :1389،
جدول  :1ابعاد و مؤلفههای کیفیت زندگی شهری موجود در ادبیات جهانی(لطفی)70 :1388 ،
محقق

ابعاد و مؤلفههای کیفیت زندگی شهری

لیو ()1967

اقتصاد ،سیاست ،محیط ،اجتامع ،سالمت و آموزش

بویر ()1981

آب و هوا ،مسکن ،سالمت و محیط ،جرم ،حمل و نقل ،آموزش ،هرنها ،رسگرمی ،اقتصاد

بلو کوئیست ()1988

میزان بارش ،رطوبت هوا ،درجه گرماي روزانه ،درجه رسماي روزانه ،رسعت باد ،تابش آفتاب ،ساحل

استور و لوین ()1992

دریا ،جرمهای سنگین ،نسبت معلم به دانشآموز ،میدان دید ،ذرات معلق در هوا ،تخلیه فاضالب ،از
بین رفنت امالك ،اعتبار مالی باال مراکز شهری

صوفیان ()1993

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

سازمان ملل متحد ()1994

پیشبینی زندگی ،نسبت بیسوادی بزرگساالن ،میانگین قدرت خرید

پروتاسینکو ()1997

درآمد ماهیانه براي هر شخص ،توزیع درآمد ،هزینه ماهیانه مواد غذایی

بررسی و رتبهبندی...

ال
استانداردها و اولويتهايشان است .پس موضوعي کام ً

کیفیت زندگی عمدتا ً بهعنوان رضایت از زندگی ،خوشبختی
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بررسی و رتبهبندی...

دو دسته شاخص در سنجش کیفیت زندگی بیشرت مورد

دوم که از آن با عنوان سنجش کیفیت زندگی ذهنی نامبرده

توافق صاحبنظران قرار گرفتهاند .دسته اول شاخصهای

میشود .در رویکرد اول با استفاده از شاخصهای عینی،

عینی هستند که اشاره به جنبههای قابلملس زندگی شهری

کیفیت زندگی شهری موردسنجش و ارزیابی قرار میگیرد و

دارند .از آن جمله میشود به تعداد بیامرستان ،تعداد

میزان رضایتمندی شهروندان از جنبههای مختلف زندگی

باسوادان ،میزان فضای سبز و غیره اشاره کرد .دسته دوم

شهری موردبررسی قرار منیگیرند .در این رویکرد از دادههای

کمی

ثانویه برای تدوین شاخصها استفاده میشود و تا حد زیادی

قابلاندازهگیری میباشند .ازجمله این شاخصهای به میزان

به آمارگیری انجام شده از شهر به سالهای مختلف وابسته

رضایت شهروندان از خدمات بهداشتی و درمانی شهری،

است .در رویکرد دوم با استفاده از شاخصهای ذهنی،

میزان دسرتسی به اشتغال ،میزان رضایتمندی از امنیت

کیفیت زندگی موردسنجش و ارزیابی قرار میگیرد .در این

شهری و میزان رضایتمندی از دسرتسی به فضای سبز اشاره

رویکرد بهجای استفاده دادههای ثانویه ،شهروندان بهطور

کرد (ملکی و جویباری .)138 :1395 ،امروزه کیفیت در

مستقیم از طریق پرسشنامه و مصاحبه مورد تحلیل قرارگرفته

زندگی ما مهم است .کیفیت زندگی به معنی اینکه یک فرد

و میزان رضایتمندی آنها از جنبههای مختلف زندگی بررسی

چقدر میتواند خوب زندگی کند و همچنین داشنت یک

میشود .سنجش کیفیت زندگی با استفاده از این رویکرد

استاندارد خاصی از زندگی است که باعث میشود فرد

مشکلتر بوده و وقت و هزینه بیشرتی را نسبت به رویکرد

زندگی راحتی داشته باشد .همچنین ،کیفیت زندگی یکی از

اول ،به خود اختصاص میدهد (لطفی.)75 :1388 ،

شاخصهای

ذهنی

هستند

که

بهصورت

اساسیترین موضوعات علوم سیاسی و اقتصادی است که
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در آن پارامرتهای مادی توسعه اقتصادی و تولیدات داخلی
در کنار پارامرتهای غیرمادی مانند سطح باسوادی و فرهنگ،
کیفیت گذران فراغت و تفریح ،رشایط محیطزیست،
احساس خوشبختی انفرادی ،آزادی و اتحاد ملی موردبررسی
قرار میگیرد ( .)Helliwell, et al, 2016: 100مفهوم
کیفیت زندگی عمدتا ً بهعنوان رضایت از زندگی ،خوشبختی
و سعادت ،رفاه و آسایش شناخته میشود و سطح تحقق
نیازهای انسان را منعکسکننده همچنین کیفیت زندگی به
عوامل دیگری چون پخش درآمدها روی عوامل تولید آن،
میزان فقر ،درآمد حقیقی و سطح حقوق اجتامعی ،میزان
امنیت ،کیفیت فراغت ،امکانات فرهنگی ،سالمت روحی
مردم ،تراکم جمعیت ،شبکه اجتامعی ،ثبات سیاسی و
استحکام اقتصادی بستگی دارد ،لذا دو جامعه که ازلحاظ
مادی با یکدیگر برابرند ،ممکن است از دو کیفیت زندگی
متفاوت برخوردار باشند (.)Zielinska, 2010: 1

با توجه به این دو دسته شاخص کیفیت زندگی شهری که
تقریبا ً مورد توافق اکرث صاحبنظران قرار گرفته است ،در
ادبیات مطروحه در این زمینه ما با دو رویکرد اصلی در سنجش
کیفیت زندگی مواجه میشویم .رویکرد اول که از آن بهعنوان
سنجش کیفیت زندگی عینی شهری نامبرده میشود و رویکرد

پیشینه پژوهش
کیفیت زندگی مفهومی کاربردي و مهم در عرصه مباحث
حوزه رفاه و سالمت اجتامعی است .در این بخش بهمنظور
آشنایی با تحقیقات انجام شده در زمینه کیفیت زندگی
پژوهشهای بسیاری در داخل و خارج کشور انجام شده
است که بهطور مخترص به معرفی چند منونه میپردازیم.

پاسبان و لفمجانی در پژوهشی با عنوان واکاوی محدودیت-
های دستیابی به کیفیت زندگی در روستاهای مرزی (ناحیه
سیستان) با استفاده از فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی
) ،(AHPتحلیلهای آماری و فضایی و نرمافزارهای Expert

 SPSS ،Choiceو  ،ArcGISمحدودیتهای دستیابی به
کیفیت مطلوب زندگی موردبررسی قرار گرفت .بر اساس
نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه با اندازههای مکرر ،در
خانوارهای موردمطالعه اختالف معناداری بین سطح
محدودیتهای مطرح در ابعاد مختلف کیفیت زندگی وجود
دارد و شدت محدودیتهای اقتصادی و زیستمحیطی
دستیابی به کیفیت مطلوب زندگی به ترتیب با رضیب
 0/372و  0/153نسبت بهشدت محدودیتهای کالبدی-
فیزیکی و اجتامعی بیشرت میباشند .متغیرهای اقتصادی
(درآمد ،اشتغال ،هزینههای تحمیلی زندگی) .اجتامعی
(دسرتسی به امکانات آموزشی ،مشارکت و رضایت از

آلودگی) .رویکرد پژوهش حارض شاخصهای عینی کیفیت

بهخوبی رفاه انسانی را بیان میمناید .برخالف مطالعات بین

زندگی بوده است.

کشوری ،ارتباط معناداری بین شاخصهای توسعه انسانی و

زیاری و رفیعیمهر ( )1396به ارزیابی کیفیت زندگی شهر در

کیفیت زندگی با درآمد رسانه وجود ندارد .روش پژوهش

بافتهای حاشیه محله حصار همدان پرداختهاند .نتایج

حارض توصیفی -تحلیلی و متغیرهای مورد استفاده در

حاکی از آن است که کیفیت زندگی در محله حصار از سطح

پژوهش شامل :کیفیت سالمت ،کیفیت آموزش ،کیفیت

متوسط نسبتا ً پایینتر است و اینکه بین متامی مؤلفههای

محیط پیرامون و رویکرد پژوهش بر اساس شاخصهای عینی

تأثیرگذار بر کیفیت زندگی در سکونتگاه ،مؤلفه اقتصادی،

کیفیت زندگی بوده است.

تأثیرگذارترین مؤلفه است که در مراحل مختلف برنامهریزی

شاهحسینی و توکلی ( )1393در مقالهای به تحلیل

ارتقاء کیفیت زندگی در سکونتگاه حصار ،باید موردتوجه قرار

شاخصهای کیفیت زندگی شهري ،محله وردآورد منطقه 21

گیرد .متغیرهای پژوهش شامل مسکن ،تأسیسات ،امکانات

شهر تهران پرداختند .نتایج منعکسکننده این مطلب است

و خدمات شهری ،حمل و نقل ،رشایط اقتصادی ،آموزش

که سطح رضایت از شاخصهای کیفیت زندگی کم و متوسط

سالمت و بهداشت ،حکمروایی شهری ،امنیت و ایمنی و

است و میان شاخصهای کیفیت زندگی همبستگی وجود

محیطزیست بوده است .روش تحلیل توصیفی-تحلیلی و

دارد و با بهبود وضعیت مسکن و دسرتسی به خدمات می-

آزمون آماری تی.رویکرد این پژوهش عینی و ذهنی بهصورت

توان به ارتقاء سطح کیفیت زندگی شهر تهران کمک کرد.

همزمان است.

روش تحلیل توصیفی -تحلیلی با استفاده از آزمونهای آماری

ملکی و جویباری ( )1395به سنجش و رتبهبندی کیفیت

تی تست و آزمون همبستگی پیرسون ،متغیرها و شاخصهای

زندگی در استان مازندران با استفاده از تکنیک  AHPو

مورد ارزیابی شامل متغیر وابسته کیفیت زندگی است و

 SAWپرداخته ،یافتههای پژوهش نشان میدهد شهرستان

متغیرهای مستقل پژوهش شامل :خدمات و امکانات،

ساری در رتبه  ،1آمل در رتبه  ،2بابل در رتبه  3و شهرستان

وضعیت اقتصادی ،حمل و نقل ،محیطزیست ،امنیت،

جویبار ،سوادکوه و گلوگاه با اختالف زیادی در ردههای پایین

آموزش ،مشارکتهای اجتامعی ،رسزندگی و هویت محل

کیفیت زندگی شهر در استان مازندران قرار گرفتهاند .اختالف

زندگی و مسکن بوده است .بررسی بر اساس شاخصهای

شدید کیفیت زندگی در بین مناطق شهری این استان حاکی

عینی و ذهنی صورت گرفته است.

از وجود نابرابری شدید در برخورداری و مترکز امکانات و

مؤذنی و علیزاده اقدم ( )1391در پژوهشی با عنوان بررسی

خدمات شهری در برخی از شهرستانها و بیتوجهی مسئوالن

کیفیت زندگی شهری :مدلی برای سنجش و رتبهبندی

در برخی شهرستانهای کوچک استان است .شاخصهای

استانهای ایران با استفاده از تحلیل خوشهای ،نتایج این

شامل نرخ بیکاری ،باسوادان ،تعداد مشرتکین آب ،برق ،گاز،

پژوهش نشان میدهد ،استان اصفهان با منرۀ کیفیت زندگی

تلفن ،تراکم جمعیت امید به زندگی و تعداد خانههای

 4/52باالتر از حد میانگین ،باالترین رتبه (رتبه  )1را در میان

مسکونی با اسکلت فلزی است .رویکرد موردنظر در تحقیق

استانهای ایران به خود اختصاص داده است .استانهای

شاخصهای عینی کیفیت زندگی بوده است.

یزد با منرۀ  ،3/85فارس با منرۀ  3/16و تهران با منرۀ  3/12در

صادقی و همکاران ( )1393به برآورد کیفیت زندگی در

رتبههای بعدی قرار دارند .استان ایالم نیز با منرۀ  -3/58زیر

استانهای کشور با مدل فازی پرداختهاند ،نتایج نشان می-

حد میانگین در کیفیت زندگی پایینترین رتبه را (رتبة  )30در

دهد که استانهای آذربایجان غربی ،کردستان و سیستان و

این خصوص داشته است .روش پژوهش حارض توصیفی-

بلوچستان دچار بحران کیفیت زندگی میباشند .نتایج

تحلیلی و متغیرهای مورد استفاده در پژوهش شامل کیفیت

رضیب همبستگی پیرسون حاکی از آن است که ارتباط

اقتصادی و مادی فرهنگ ،هرن و اوقات فراغت ،وضعیت

معناداری بین شاخص توسعه انسانی و کیفیت زندگی وجود

فرهنگی ،زیرساخت ،امنیت و خطر ،آسیبهای اجتامعی

بررسی و رتبهبندی...

زندگی) زیستمحیطی (وضعیت منابع طبیعی ،وضعیت

دارد که بیانکننده آن است که شاخص توسعه انسانی
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(قتل ،خودکشی ،میزان طالق و غیره) بیمههای حامیتی

گرفته است .نتایج نشان میدهد با افزایش فضاهای سبز

سالمت و بهداشت :زیستمحیطی رویکرد پژوهش بر

شهری کیفیت زندگی شهری ارتقاء مییابد .روش پژوهش

اساس شاخصهای عینی کیفیت زندگی بوده است.

حارض توصیفی-تحلیلی و متغیرهای مورد استفاده در

خراسانی در رساله دکرتی خود با عنوان تعیین زیست پذیری

پژوهش شامل :کیفیت سالمت ،کیفیت آموزش ،کیفیت

روستاهای پیرامون شهری با رویکرد کیفیت زندگی

محیط پیرامون و رویکرد پژوهش بر اساس شاخصهای عینی

موردمطالعه شهرستان ورامین نتایج بهدستآمده از

کیفیت زندگی بوده است.

تحلیلهای انجامگرفته در این رساله نشان میدهد که زیست

سونتی کول و همکاران ( )2016باهدف بررسی تأثیرات

پذیری در این روستا در رشایط متوسط و ابعاد اقتصادی و

گردشگری در کیفیت زندگی ساکنان شهری هال در ویتنام،

اجتامعی در سطح متوسط و بعد زیستمحیطی در

به تحقیقی پرداختهاند .باوجود این ،درحالیکه گردشگری

وضعیت نامطلوب و بین روستاهای موردمطالعه از نظر

مشاغلی را برای شهروندان به ارمغان میآورد ،نارضایتی از

زیست پذیری تفاوت معناداری مشاهده و این نکته بیانگر

کیفیت اشتغال وجود دارد و ساکنان در سیاستگذاری و

این است که زیست پذیری این روستاها تحت تأثیر عوامل

مشارکت و همکاری در دولت محلی توامنند نیستند.

مکانی فضایی است .روش پژوهش در پژوهش حارض با توجه

متغیرهای پژوهش شامل مسکن ،تأسیسات ،امکانات و

به ماهیت و اهداف موضوع روش توصیفی-تحلیلی است.

خدمات شهری ،حمل و نقل ،رشایط اقتصادی ،آموزش

شاخصهای موردبررسی شامل اقتصادی ،اجتامعی،

سالمت و بهداشت ،حکمروایی شهری ،امنیت و ایمنی و

فرهنگی و زیستمحیطی بودند .ارزیابی بر اساس رویکرد

محیطزیست بوده .روش تحلیل توصیفی و رویکرد این

عینی و ذهنی صورت پذیرفته است.

پژوهش ذهنی بهصورت همزمان است .با توجه به پیشینه

لی و ونگ )2007( 1با استفاده از شاخصهای عيني به

پژوهش مطالعه جامع و کامل ازلحاظ شاخصهای موردنظر

مطالعه كيفيت زندگي در شهر ايندياناپليس پرداختند.

پژوهش در شهرستانهای استان خراسان شاملی انجام

هدف اصيل اين مطالعه ارائه رويش براي تلفيق دادههاي

نشده است که لزوم این پژوهش را بیش از پیش منایان

رسشامري و سنجش از دور در درون چهارچوب سیستم

میکند همچنین در این مقاله با استفاده از روش تصمیمگیری

اطالعات جغرافیایی براي ارزيايب كيفيت زندگي در شهر

چند معیاره ویکور که یکی از روشهای دقیق و مطابق با

اينديانا پليس بود .براي استخراج فاكتورهاي غري همبسته

واقعیت است جهت ارزیابی سطح کیفیت زندگی

كيفيت زندگي از تحليل عاميل استفادهشده و شاخص

شهرستانها با استفاده از شاخصهای عینی مستخرج از

تركيبي كيفيت زندگي بر اساس وزن دهي فاكتورها با استفاده

سالنامه آماری استفاده شده است.

از امتيازات بهدستآمده از تحليل عاميل ايجاد شده است،
نتایج اختالف فاحشی بین نواحی این شهر را نشان میدهد.
روش تحلیل توصیفی تحلیل و بر اساس شاخصها
اقتصادی ،اجتامعی و رویکرد عینی کیفیت زندگی پرداخته
است .فالیز و املاس )2011( 2بهبود کیفیت زندگی در
آناتولی :منونه موردی (سامنان محله سایل قونیه) در این
پژوهش فضاهای باز و سبز شهری بهعنوان یکی از مهمترین
شاخصهای افزایش کیفیت زندگی شهری موردبررسی قرار

1. lee and Wong
2. Fili and Elmas

3

روش پژوهش
پژوهش حارض از نظر هدف کاربردی و توسعهای و ازلحاظ
روش انجام تحقیق ،توصیفی-تحلیلی است .چارچوب نظری
با استفاده از روش اسنادی-کتابخانهای و مرور ادبیات مربوط
به کیفیت زندگی و همچنین ابعاد مختلف آن با استفاده از
دیدگاههای عوامل تأثیرگذار بر روی کیفیت زندگی شهری
بهره میگیرد .برای انجام این مطالعه و سنجش کیفیت زندگی
از  13شاخص (سالنامه آماری 1395ش استان خراسان
3. Senti Kol

شده است .با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چند

 x ij
2

i 1

معیاره رتبهبندی صورت گرفت و با استفاده از روش خطی

در این رابطه  rijمعرف

دادهها به اطالعات قابلقبول تبدیل شد و با استفاده از

ارزش نرمال شدۀ گزینه  iام نسبت به شاخص  jام است.

روش آنرتوپی شانون به آنها وزن اختصاص داده شد .اعتبار
و روایی دادهها از این امر استنتاج میشود که در پژوهشهایی

در صورت منفی بودن جهت شاخص از تابع ( )2-2استفاده
میشود:

که سابق توسط اساتید دانشگاههای برتر کشور در حوزه

تابع :2 -2

شهرسازی مورد استفاده چندباره قرارگرفته است .برای تهیه

وزندهی به شاخصها

جامعهشناسی جغرافیا و برنامهریزی شهری-منطقهای و
اطالعات مربوط از اطالعات توصیفی و برخی آمار و ارقام ،از
روش اسنادی مبتنی بر مطالعات کتابخانهای استفاده شده
است .شاخصهای موردبررسی به این رشح است :تعداد
داروخانه ،تعداد تخت ثابت ،تعداد آزمایشگاه تشخیص
طبی ،تعداد مراکز توانبخشی ،گنجایش سالنهای منایش،
تعداد کتابخانههای عمومی ،جمعیت باسواد زن و مرد،
تعداد کارکنان آموزش ابتدایی ،تعداد کارکنان دفرتی و
اداری ،تعداد آموزشگاهها ،تعداد کالس درس ،تعداد
رشکتهای تعاونی فعال صنعتی ،شاغالن رشکتهای
تعاونی فعال صنعتی (ملکی و جویباری1395 ،؛ باسخا و
همکاران1393 ،؛ لطفی1388 ،؛ صادقی و همکاران1393 ،؛
خراسانی.)1391 ،
راهحلهای توافقی موجه را که به راهحل ایدهآل نزدیک بوده،
بهعنوان توافق ایجادشده توسط اعتبارات ویژهی تصمیم
گیرندگان تعیین میکند (بدری و همکاران .)7 :1391 ،این
روش را اپرو کویک و تزنگ ایجاد کردهاند و بر رتبهبندی و
انتخاب مجموعهای از گزینهها و برای حل مسئله با معیارهای
نامتناسب (واحدهای اندازهگیری مختلف) و متعارض مترکز
میکند که میتواند به تصمیمگیرندگان برای رسیدن به راهحل
نهایی کمک کند (.)Sayadi and et al., 2009: 2258
بیمقیاسسازی با استفاده از نورم

1
xij
1
xij2

m



rij 

i 1

هامنطور که میدانیم در شکلگیری و تحوالت پدیدههای
جغرافیایی؛ عوامل و معیارهای متفاوتی نقش دارد که وزن و
تأثیر هر یک از این معیارها متفاوت است .استفاده از روش-
های وزندهی به محققان کمک میکند به این تفاوتها
دست یابند و آن را در فرآیند تحقیق اعامل کنند .آگاهي از
اهميت نسبي شاخصها و معيارهاي تصميمگريي ،فرآيند
تصميمگريي و اولويتبندي گزينهها را ساده ميسازد .يك
وزن را ميتوان بهصورت ارزيش تعريف كرد كه به يك معیار و
شاخص ارزيايب تخصیصیافته و بيانگر اهميت آن نسبت به
ديگر معیارها و شاخصهای موردنظر است .هر چه وزن
بيشرت باشد ميتوان گفت كه شاخص بااهمیت بيشرتي در
حصول به نتیجه كيل نقش دارد .بنابراین ،هدف از وزندهی
این است که بتوان اهمیت هر شاخص را نسبت به

تکنیک ویکور

1

در این روش تکتک مقادیر هر شاخص

) (x ij

در ماتریس

تصمیمگیری بر جذر مجموع توان دوم مقادیر آن شاخص
تقسیم میشود (تابع :)1-2
1-Norm
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شاملی منایه شده در مرکز آمار و دادههای کشور) استفاده

تابع

-2

:1

)  (j  1, 2,.., n

xij
m

rij 

شاخصهای دیگر مورد ارزیابی قرار داد.
روش وزندهی آنرتوپی شانون
آنرتوپی یک مفهوم عمده در علوم فیزیکی و اجتامعی است
که نشاندهنده میزان عدم اطمینان موجود از محتوای مورد
انتظار اطالعاتی یک پیام است .این روش بر اساس پراکندگی
مقادیر شاخصها ،اوزان مربوط به هر شاخص را حساب می-
کند .آنرتوپی قابلیت دارد درصورتیکه تصمیمگیرندگان
ارزیابی اولیهای از اهمیت شاخصها داشته باشند ،وزن
شاخصها را محاسبه منایند .بنابراین وقتیکه دادههای یک
ماتریس تصمیمگیری بهطور کامل مشخصشده باشند ،روش
آنرتوپی میتواند برای ارزیابی وزنها بکار رود .بهبیاندیگر
آنرتوپی در تئوری اطالعات ،معیاری است برای میزان عدم
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اطمینان بیانشده توسط یک توزیع احتامل گسسته که این
عدم اطمینان به کمک تابع زیر ترشیح میشود:

محدوده موردمطالعه
محدوده جغرافيايي موردپژوهش استان خراسان شاميل و

n

] E = −k ∑[pi × Ln pi
i=1

جامعه آماري آن ،شهرستانهای اين استان است .استان
خراسان شاملی در شامل رشق کشور واقعشده و دارای

در این تابع K ،یک عدد ثابت است .همچنین ازآنجاکه رابطه

وسعتی بیش از  28هزار کیلومرتمربع است .این استان از

فوق در محاسبات آماري مورد استفاده است به نام آنرتوپي

شامل و شامل رشقی به طول حدود  281کیلومرت با جمهوری

توزيع احتامل  Piناميده ميشود .واژگان آنرتوپي و عدم

ترکمنستان ،از رشق و جنوب با استان خراسان رضوی ،از

اطمينان در يك مفهوم به كار ميروند .زماين كه Piها مساوي

جنوب غرب با استان سمنان و از غرب با استان گلستان

با يكديگر باشند (براي مقادير  jو  iدادهشده) در اين صورت:

دارای مرز مشرتک است (سالنامه آماری استان خراسان

ماتریس تصمیمگیری از مدلهای چند شاخصه حاوی

شاملی .)1390 ،بني مدار جغرافيايي  36درجه و  37دقيقه

اطالعاتی است که آنرتوپی میتواند بهعنوان معیاری برای

تا  38درجه و  17دقيقه عرض شاميل از خط استوا و  55درجه

ارزیابی آن بکار رود .محتوای اطالعاتی موجود از این ماتریس
ابتدا بهصورت  pijمحاسبه میشود .در يك ماتريس
تصميمگريي Pij ،ميتواند براي ارزيايب گزينههاي مختلف

و  53دقيقه تا  58درجه و  20دقيقه طول رشقي از نصفالنهار
گرينويچ قرارگرفته است.

بكار رود.
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شکل  :1محدوده موردمطالعه

بدنه اصلی

و اهداف متناقض بوده و میتواند به کاربران در درک نتایج،

تاکنون از روشها و مدلهای متفاوتی برای ارزیابی کیفیت

ازجمله ارزیابی در میان اهداف سیاستگذاری و استفاده از

زندگی در جهان استفادهشده که در این راستا بهرهگیری از

آن نتایج در یک نظام ،روشهای پیشگیرانه برای توسعه

روشهای چندشاخصه از اهمیت بیشرتی برخوردار است؛

سیاستهای پیشنهادی کمک کند .در این پژوهش برای

زیرا روشهای چند معیاری تصمیمگیری یک رویکرد رسمی

نرمالسازی مقادیر ،زمانی که  Xijمقدار اولیه گزینهی iام و

برای ایجاد اطالعات و ارزیابی تصمیمگیری در مسائل متعدد

بعد jام باشد ،از رابطۀ ذیل استفاده میشود :که در آن xij

نرمال شدۀ گزینۀ iام وبعد jام است.
xij
2

 xij

بررسی و رتبهبندی...

مقادیر هر معیار برای هر گزینه (مقدار اولیه) و  fijمقدار

i  1,2,...,m
j  1,2,...,n

fij 

n

j 1

جدول  :2مقادیر نرمالیزه شده
شهرستان

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X19

X10

X11

X12

X13

0/24189

0/160681

0/364446

0/216506

0/411555

0/637455

0/3163107

0/359222

0/375109

0/879599

0/957162

0/795155

0/938194

0/638619

0/517932

0/7974828

0/713076

0/697151

0/10995

0/049867

0/198789

0/072169

0/283831

0/239046

0/0931311

0/116929

0/120701

0/02199

0

0/165657

0

0

0/079682

0/128046

0/195904

0/193538

0/35184

0/22717

0/331315

0/240563

0/425746

0/318728

0/3997251

0/430913

0/434939

0/10995

0/044326

0/132526

0/024056

0/099341

0/278887

0/1239003

0/142615

0/145153

0/04398

0

0/033131

0

0/141915

0/159364

0/0640969

0/076291

0/074918

0/13194

0/044326

0/198789

0/096225

0/361884

0/239046

0/2442532

0/313984

0/324644

0/415602
0/542964
0/11619
0/230145
0/554136
0/178754
0/062564
0/350804

0/360496
0/717862
0/110079
0/202421
0/428318
0/132512
0/065213
0/310413

0/386649
0/779637
0/120432
0
0/437358
0/063385

سملقان

0/107755

مانه و

0/145786

0/359106
0/829006
0/100772

گرمه

0

فاروج

جرگالن

0/394181

شريوان

راز و

0/042313

جاجرم

0/083513

بجنورد

0/097432

اسفراين
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برای وزندار کردن ماتریس نرمال ،ابتدا وزن هر یک از معیارها

تحقیق از روش آنرتوپی شانون برای تعیین وزن شاخصها

را محاسبه میکنیم .در این زمینه روشهای متعددی مانند

استفاده شده است .مراحل این روش بهصورت زیر است:

آنرتوپی شانون ،فرآیند تحلیل سلسلهمراتب ( ،)AHPفرآیند

براي استفاده از تکنیک آنرتوپی در وزندهی ابتدا مقدار مناد

تحلیل شبکه ( ،Linmap ،)ANPبردار ویژه و مانند آن وجود

 Eرا با استفاده از رابطه ( )1محاسبه میکنیم:

دارد که متناسب با نیاز میتوان از آنها استفاده کرد .در این

i  1, 2,  , m

n

 P ln P

i

i

i 1
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Ei  S P1, P 2,  , Pn    K

بررسی و رتبهبندی...

بهگونهای که  Kیک ثابت مثبت است .پس از آن مقدار

بهگونهای که رابطه (:)4

مشخص  Pرا به ازای هر  Iو  jبا استفاده از رابطه ()2

پس از آن درجه انحراف اطالعات ایجادشده که با  Djبه ازای

موردمحاسبه قرار میگیرد:

شاخص jام از رابطه ( )5محاسبه میگردد:





d j  1  E j ; j

m

E j  k  pij ln pij ; j

برای محاسبه اوزان  Wjاز شاخصهای موجود نهایتا ً از رابطه

i 1

و برای  Ejمجموعه  Pijمطابق با رابطه ( )3داریم:
; i, j

( )6استفاده میکنیم (به ازای متامی jها):
aij
n

 aij

Pij 

i 1

1
)ln (m

dj

; j

k

n

j

d

wj 

j 1

جدول  :3وزن گویههای پژوهش بر اساس روش آنرتوپی شانون

X13

X12

X11

X10

X19

X8

X7

X6

X5

X4

X3

X2

X1

Index

0/736466

0/78458

0/890602

0/913881

0/900737

0/897881

0/854454

0/926793

0/870848

0/597454

0/868093

0/545649

0/763561
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Ej
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0/263534

0/21542

0/109398

0/107609

0/087962

0/035165

0/040532

0/041698

0/059431

0/029893

0/052736

0/164372

0/053862

0/185525

0/096545

0/044671

0/086119

0/099263

0/102119

0/145546

0/073207

0/129152

0/402546

0/131907

0/454351

0/236439

Dj
Wj

تعیین نقطۀ ایدهآل مثبت و منفی

بر این اساس میتوان بهرتین و بدترین مقادیر را برای معیارها

اگر تابع معیار مثبت باشد بر اساس رابطهی زیر مقادیر بهرتین

مشخص کرد .جدول زیر نشاندهنده مقادیر ایدهآل مثبت و

و بدترین محاسبه میشود.

منفی برای هریک از گویهها است.
جدول  :4بهرتین و بدترین توابع برای همه توابع

X13

X12

X11

X10

X19

X8

X7

X6

X5

X4

X3

X2

X1

0/089208

0/068579

0/032067

0/019486

0/028257

0/029734

0/047395

0/019055

0/033679

0/154213

0/042828

0/177577

0/084921

f+

0

0

0/002913

0/0022

0/003037

0/003181

0/0038093

0/002382

0

0

0/001785

0

0/002123

f-

0/089208

0/068579

0/029154

0/017286

0/025221

0/026553

0/0435856

0/016673

0/033679

0/154213

0/041044

0/177577

0/082798

f+ f-

در این مرحله ،فاصلۀ هر گزینه از راهحل ایدهآل مثبت

به موافقت اکرثیت و هنگامیکه مقدار آن کمرت از  0.5باشد
محاسبه میشود.

شاخص  Qiبیانگر نگرش منفی اکرثیت است .بهطورکلی
مرحله ششم :محاسبۀ مقدار  Qiو رتبهبندی نهایی گزینهها

وقتی مقدار  vبرابر  0.5است بیانگر نگرش توافقی

بررسی و رتبهبندی...

گزینهها با راهحل ایدهآل

هنگامیکه مقدار  vبزرگتر از  0.5باشد شاخص  Qiمنجر

متخصصان ارزیابی است (.)Chu and et al, 2006: 6
جدول  :5محاسبات R ،و S

رضب وزن

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X19

X10

X11

X12

X13

s

R

اسفراين

0/07179

0/15438

0/030444

0/12644

0/018751

0

0/0389923

0/023171

0/020978

0/00991

0/02446

0/044339

0/060995

0/624649

0/15438

115
بجنورد

0

0

0

0

0

0/006406

0

0

0

0/000799

0

0

0

0/007205

0/006406
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جاجرم

0/086643

0/175859

0/042153

0/151728

0/029298

0/021352

0/0570779

0/039037

0/03755

0/031329

0/0416

0/074375

0/094528

0/882529

0/175859

راز و جرگالن

0/096545

0/185525

0/044494

0/164372

0/052736

0/029893

0/0542485

0/033866

0/032805

0/023177

0/035279

0/087962

0/107609

0/948512

0/185525

شريوان

0/059412

0/141493

0/032785

0/122225

0/017579

0/017082

0/0322327

0/018477

0/01708

0

0/019818

0/038618

0/056442

0/573244

0/141493

فاروج

0/086643

0/176933

0/046836

0/160157

0/044533

0/019217

0/0545845

0/037355

0/035957

0/026853

0/040064

0/080811

0/102116

0/912061

0/176933

گرمه

0/094069

0/185525

0/053862

0/164372

0/041017

0/025622

0/0594307

0/041698

0/040532

0/035165

0/044671

0/075805

0/096768

0/958537

0/185525

مانه و سملقان

0/084167

0/176933

0/042153

0/147513

0/022852

0/021352

0/0448316

0/026134

0/024265

0/014545

0/027888

0/071514

0/094962

0/79911

0/176933

بررسی و رتبهبندی...

رتبهبندی گزینهها بر اساس مقادیر  :Qiدر این مرحله بر

در تکنیک وایکور هرچقدر مقدار  Qiکمرت باشد رتبه آن مؤلفه

اساس مقادیر  Qiمحاسبهشده در گام قبل ،گزینهها را

بیشرت است که این موضوع یکی از تفاوتهای اساسی این

رتبهبندی کرده و تصمیمگیری میمناییم .قابلذکر است که

مدل با سایر مدلهای رتبهبندی است.

جدول  :6رتبه نهایی کیفیت زندگی شهرستانها بر اساس تکنیک وایکور

رتبه مقدار ویکور شهرستان
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1

0

بجنورد

2

0/674

شريوان

3

0/737

اسفراين

4

0/892

مانه و سملقان

5

0/993

جاجرم

6

0/951

فاروج

7

0/994

راز و جرگالن

8

1

گرمه

هامنطور که در جدول  6مشاهده میشود ،شهرستان

نتیجهگیری

بجنورد مرکز سیاسی و ادراری استان خراسان شاملی با امتیاز

دو دسته شاخص در سنجش کیفیت زندگی بیشرت

( )0ازلحاظ شاخصهای کیفیت زندگی در رتبه اول،

موردتوافق

اول

شهرستان شیروان با امتیاز ( )0.674ازلحاظ شاخصهای

شاخصهای عینی هستند که اشاره به جنبههای قابلملس

کیفیت زندگی در رتبه دوم ،شهرستان اسفراین با امتیاز

زندگی شهری دارند .از آن جمله میشود به تعداد بیامرستان،

( )0.737ازلحاظ شاخصهای کیفیت زندگی در رتبه سوم،

تعداد باسوادان ،میزان فضای سبز و غیره اشاره کرد .دسته

شهرستان مانه و سملقان با امتیاز ( )0.892ازلحاظ

دوم شاخصهای ذهنی هستند که بهصورت کمی

شاخصهای کیفیت زندگی در رتبه چهارم ،شهرستان جاجرم

قابلاندازهگیری میباشند .ازجمله این شاخصهای به میزان

با امتیاز ( )0.933ازلحاظ شاخصهای کیفیت زندگی در رتبه

رضایت شهروندان از خدمات بهداشتی و درمانی شهری،

پنجم ،شهرستان فاروج با امتیاز ( )0.951ازلحاظ

میزان دسرتسی به اشتغال ،میزان رضایتمندی از امنیت

شاخصهای کیفیت زندگی در رتبه ششم ،شهرستان راز و

شهری و میزان رضایتمندی از دسرتسی به فضای سبز اشاره

جرگالن با امتیاز ( )0.994ازلحاظ شاخصهای کیفیت

کرد .رویکرد این پژوهش برای سنجش کیفیت زندگی بررسی

زندگی در مرتبه هفتم و شهرستان گرمه با امتیاز ( )1ازلحاظ

شاخصهای عینی کیفیت زندگی است .این تحقیق با

شاخصهای کیفیت زندگی در مرتبه هشتم قرار دارد.

استفاده از  13شاخص عینی شامل :تعداد داروخانه ،تعداد

اختالف زیاد کیفیت زندگی در بین نواحی استان دلیلی بر

تخت ثابت ،تعداد آزمایشگاه تشخیص طبی ،تعداد مراکز

وجود نابرابری فاحش در برخورداری از شاخصهای کیفیت

توانبخشی ،گنجایش سالنهای منایش ،تعداد کتابخانههای

زندگی ،مترکز شدید امکانات و خدمات در ناحیه مرکز استان

عمومی ،جمعیت باسواد زن و مرد ،تعداد کارکنان آموزشی

و کمبود خدمات و امکانات مناسب در نواحی پیرامون و عدم

ابتدایی ،تعداد کارکنان دفرتی و اداری ،تعداد آموزشگاهها،

برنامهریزی صحیح برای توزیع فضایی و بهینه منابع محدود و

تعداد کالس درس ،تعداد رشکتهای تعاونی فعال صنعتی

امکانات کیفیت زندگی در پهنه فضای استان مرزی خراسان

و شاغالن رشکتهای تعاونی فعال صنعتی به بررسی و

شاملی است.

ارزیابی کیفیت زندگی شهرستانهای استان مرزی خراسان

صاحبنظران

قرارگرفتهاند.

دسته

شاملی با استفاده از تکنیک ارزیابی بهینه توافقی (ویکور) که

استفاده شد.

تسهیلگری و ایجاد رشایط مناسب برای رسمایهگذاری بخش

نتایج این پژوهش نشان میدهد که از مجموع  8شهرستان،

خصوصی در بحث زیرساختهای اساسی و مهم

شهرستان بجنورد با امتیاز ( )0ازلحاظ شاخصهای کیفیت

شهرستانهای استان .4 .ورود جدی و اساسی سازمانهای

زندگی در رتبه اول ،شیروان با امتیاز ( )0.674ازلحاظ

حامیت گر از قبیل کمیته امداد ،سازمان بهزیستی ،سازمان

شاخصهای کیفیت زندگی در رتبه دوم ،اسفراین با امتیاز

جهاد سازندگی سپاه پاسداران اسالمی ،بنیاد برکت و بنیاد

( )0.737ازلحاظ شاخصهای کیفیت زندگی در رتبه سوم،

مسکن استان جهت حل و فصل مشکالت مناطق کمرت

مانه و سملقان با امتیاز ( )0.892ازلحاظ شاخصهای

توسعهیافته .5 .جهتگیری برنامههای توسعۀ اجتامعی-

کیفیت زندگی در رتبه چهارم ،جاجرم با امتیاز ()0.933

اقتصادی به سمت حل معضل بیکاری در شهرستانهای

ازلحاظ شاخصهای کیفیت زندگی در رتبه پنجم ،فاروج با

محروم .6 .رشایط مساوی برای آموزش و ایجاد فرصتهای

امتیاز ( )0.951ازلحاظ شاخصهای کیفیت زندگی در رتبه

شغلی و توامنندسازی مردم تا توانایی مشارکت در پروژههای

ششم ،راز و جرگالن با امتیاز ( )0.994ازلحاظ شاخصهای

ارتقاء کیفیت زندگی را داشته باشند .7 .شناسایی منابع

کیفیت زندگی در مرتبه هفتم و شهرستان گرمه با امتیاز ()1

انسانی و مادی شهرستانها و برنامهریزی دقیق و بومی در

ازلحاظ شاخصهای کیفیت زندگی در مرتبه هشتم (آخر)

جهت بهکارگیری صحیح و همچنین ارتقاء کمی و کیفی آنها

قرار دارد .اختالف شدید کیفیت زندگی شهری در بین

در جهت ایجاد توازن با توجه به رتبهبندی انجام شده.8 .

شهرستانهای استان خراسان شاملی بر وجود نابرابری بسیار

استفاده از ظرفیتهای هر شهرستان با توجه به رنگینکامن

زیاد در برخورداری از شاخصهای کیفیت زندگی و مترکز

اقوام در این استان بهویژه در شاخصهای فرهنگی و

امکانات و خدمات موردنیاز جمعیت در برخی شهرستانها

اجتامعی .9 .استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و نخبگان

و نبود و کمبود خدمات و امکانات شهری ،بیتوجهی

بومی جهت برنامهریزیهای منطقهای و شهری .10 .استفاده

مسئوالن و مدیران استانی و شهرستانی به پراکنش صحیح

از قابلیتهای جامعه دانشگاهی و آکادمیک و نخبگان

جمعیت و منابع بر اساس طرح پایه آمایش استان خراسان

(بنیاد نخبگان استان خراسان شاملی) در برنامهریزیها و

است .این امر باعث بیکاری ،فقر ،کمبود درآمد و فرار رسمایه

سیاستگذاریهای توسعه پایدار.

از نقاط محروم به مرکز استان ،مشکالت بعضا ً امنیتی و
سیاسی ،مهاجرت گسرتده از روستاها و شهرهای محروم به
مرکز استان ،خالی شدن رسحدات و مکانهای مرزی و
افزایش و مترکز جمعیت در شهرها و باال رفنت هزینههای
خانوادهها و رشوع معضالت اجتامعی میشود.
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