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 -4دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشکده علوم زمین و  ،GISدانشگاه شهید چمران اهواز
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چکیده
کیفیت زندگی به نوعی بیانگر وضعیت سکونت افراد در یک شهر یا فضاای زیساتی اسات
کیفیت زندگی یکی از مهم ترین مسایل پیش روی جهان امروز و از مباحث اساسی در تکاوین
سیاست گذاری اجتماعی محسوب میشود که موضوعاتی چون رفاه ،ارتقاای کیفیات زنادگی
سالمت محور ،رفع نیازهای اساسی ،زندگی رو به رشد و رضایت بخش ،نوع دوستی و از خاود
گذشتگی در میان جماعات را در بر میگیرد هدف از انجام این پژوهش رتباه بنادی ناواحی 5
گانه منطقه  1شهر اهواز از نظر کیفیت زندگی است ماهیت و نوع تحقیق نظاری – کااربردی و
روش مطالعه از نوع توصیفی است جامعه آماری تحقیق را کلیه خانوارهای سااکن در منطقاه 1
شهر اهواز تشکیل میدهند حجم نمونه با استفاده از فرماول کاوکران  994نفار تعیاین گردیاده
است پس از تحلیل دادههای پرسشنامههاا در نارم افازار  Spssاز روش  EEHTPMOPPجهات
رتبه بندی نواحی استفاده گردیده است در نهایت نتایج حاصل از رتبه بندی نواحی باه صاورت
نقشه از طریق نرم افزار  Arc / GISترسیم گردیده است نتایج این پاژوهش ،نشاان مایدهاد کاه
ناحیه دو دارای بیشترین جریان خالص و مثبت ،در نتیجه دارای اولویت اول است ناحیاه ساه باا
* نویسنده مسؤول

Nadia.daripour@gmail.com
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کمترین میزان در اولویت آخر قرار گرفته است ناحیه چهار در ساطحی پاایین تار از ناحیاه دو،
در اولویت دوم قرار دارد نواحی سه و پنج نیز در میان این نواحی جای میگیرند و مرتباه ساوم
و چهارم را به خود اختصاص داده اند
واژههای کلیدی :کیفیت زندگی ،نواحی ،PROMETHEE ،شاخصها
مقدمه و بیان مسأله
همگام با گسترش شهرنشینی و تحوالت اجتماعی و اقتصادی شهرها ،چه از نظر اجتمااعی و
چه از نظر اقتصادی ،در زمینه زندگی در شهرها ،نارساییهایی به چشم میخورد که در بسایاری
از موارد به صورت مسایلی حاد جلوه گر شده است در قالب هماین نارسااییهاای اجتمااعی و
اقتصادی ،محیط زیست نیز در اثر جریانات زندگی شهری و احتیاجات دنیای صانعتی و ماشاین
گرایی در معرض خطر قرار گرفته است (شیعه )41 :4924 ،امروزه سطح زندگی تنها به مفهاوم
وضعیت مادی نیست به گفته التوش ،باید میان زندگی خوب و زندگی کمی تفاوت قائل شد،
چارا کاه زنادگی خاوب بار ارزشهاای اجتمااعی اساتوار شاده و زنادگی کمای یکای کااردن
هدفهای افراد جامعه است (آسایش )21 :4911 ،کیفیات زنادگی نشاان دهناده ویژگایهاای
کلی اجتماعی و اقتصادی و محیطی مناطق است و مایتواناد باه عناوان ابازاری قدرتمناد بارای
نظارت بر برنامه ریزی توسعه اجتماع به کاار رود لاذا هادف یاایی مطالعاه کیفیات زنادگی و
کاربرد متعاقب آن ،بدین منظور است که مردم توان بهره مندی از زندگی با کیفیت مطلاوب را
داشته باشند (موساوی و همکااران )444 :4924 ،یاک محایط باا کیفیات و بااال ،حاس رفااه و
رضایت مندی را به جمعیتی که در آن ساکن هستند به واسطه ویژگیهایی منتقال مایکناد کاه
ممکن است ،فیزیکی ،اجتماعی یا نمادین باشند (بهرامی ناژاد )11 :4919 ،کیفیات زنادگی 4از
سال  4261به طور مشخص و قابل مالحظهای در مطالعات اجتماعی لحاظ شاده اسات و معناای
وسیعی در ارتباط با خوشبختی در جوامع دارد و هدف آن قادر ساختن مردم بارای دساتیابی باه
اهدافشان و رسیدن به زندگی ایاده آل اسات (ییاثوناد )91 :4911 ،تحلیال معیارهاای کیفیات
زندگی بر روی قیمت خانه سازی و جنبههای عینای مانناد :تعاداد اتاا هاا و حماامهاا و انادازه
1 Quality Of Life
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قطعات تأثیر گذار است (کاین و همکاران )59 :4261 ،پژوهش حاضر با سنجش عوامال ماؤثر
بر کیفیت زندگی نواحی منطقه  1شهر اهواز سعی در بازشناسی اساتراتژیهاای قبلای و طراحای
سیاستهای برنامه ریزی آینده جهت رفع نیازهای اساسی و ایجاد زندگی رو به رشد و رضایت
بخش برای شهروندان دارد
مبانی نظری تحقیق
اهداف بنیانی فعالیتهای هر جامعه از جمله جامعه شاهری ،ارتقاای شارایط کمای و کیفای
زندگی انسان اسات (پااپلی یازدی و همکاار )919 :4919 ،روبارت ( ،)4211توساعه پایادار را
توسعهای میداند که در آن تأمین نیازها و رضایت مندی افراد همراه با افزایش کیفیات زنادگی
انسان مدنظر است (رضوانی )415 :4921 ،حدود یک دهه است که پدیادهای باا عناوان «شاهر
سالم» پا به عرصه وجود گذاشته است ظهور این تفکر بیانگر عدم رضایت از وضعیت شهرهای
امروزی است و بدین معناست که شهرهای ما مکانهای سالمی برای زنادگی انساانهاا نیساتند
شهر سالم از آرمان شهرها متأثر است ،از ایان جهات کاه باه دنباال نارضاایتی از وضاع موجاود
شهرها مطرح شده و در پی ایجاد محیطهای سالم شهری برای زندگی انسانهامی باشد (لقاابی،
 ،4965ص  )9مفهوم ایده شهر ساالم اولاین باار در کنفرانسای در کاناادا باا عناوان « آن ساوی
خدمات اولیه بهداشتی » عنوان گردید هدف طرح شاهر ساالم ایجااد نیاروی محرکاهای بارای
تأمین و رفع مشکالت محیطی شهرها است (سلمان منش)91 :4961 ،
مفهوم کیفیت زندگی
راگونسی 4تعریف از کیفیت زندگی را دشوار میداند ،چارا کاه یاک مفهاوم وسایع و پی یاده
است که با داشتن احساا

خوشاحالی و رضاایت شناساایی مایشاود (راگونسای)91 :4221 ،

مفهوم «کیفیت زندگی» در اواخر دهه  4271و اوایل دهه  4261به عنوان بخشی از شاخصهاای
زندگی اجتماعی پدیادار شاد (بیساواز )62 :9112 ،مفهاوم قابلیات زنادگی ،کیفیات زنادگی،
محیط زندگی ،کیفیت مکان ،رضایت مندی و ارزیابی محل مسکونی ،ایلب باه یاک معنای باه
1 Ragonsei
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کار میروند (مارسن )7 :9119 ،کیفیت زندگی مانعکس کنناده شارایط زنادگی و رفااه افاراد
است (اشمیت )141 :9119 ،کیفیت زندگی باه مقایساه میاان ناواحی بارای ساکونت ،اشاتغال،
تجارت و سیاستها میپردازد (بلوموکویسات و همکااران )12 :4211 ،خصالتهاای سااکنان
محالت و فعالیت آنها به عناوان دو عامال مهام و تعیاین کنناده در کیفیات زنادگی محساوب
میشوند هر دو خصلت مذکور به تبع شرایط مختلف اجتماعی ،فرهنگای ،اقتصاادی و زیسات
محیطی در جوامع مختلاف ،شاهرهای مختلاف و محلاههاای مختلاف ،از تناوع الزم برخاوردار
هستند (عزیزی )91 :4915 ،منظور از کیفیت زندگی شهری توجه باه شااخصهاای اجتمااعی،
فرهنگی ،محیطی و روانی در دو وجاه عینای (کمای) و ذهنای (کیفای) در روناد برناماه ریازی
کیفیت زندگی شهری است بدین معنا که عالوه بر اندازه گیری شاخصها به صورت مشاخص
و عینی میباید ذهنیت و نوع نگاه شهروندان به این شاخصها نیز مورد توجاه قارار گیارد (پاور
جعفر )1 :4911 ،میتوان گفت که شاخصهای عینی بر اسا
و شاخصهای ذهنی بار اساا

فراوانی یا کمیت انادازه گیاری

پاساخهاای روانای مانناد :رضاایت شاغلی ،خوشاحالی در میاان

دیگران و مورد سنجش قرار میگیرند (خوارزمی)1 :4919 ،
تکنیک EEHTPMOPP
4

روش تصمیمگیری  PROMETHEEرا دو بلژیکی به نامهای « ژان پییر برنر » و «برتراناد
مارسکال »9در دهه  4219ارایه دادند (تامیک)425 :9144 ،
تکنیک  PROMETHEEامکان مقایسه دو باه دوی هار یاک از معیارهاا را بارای تفکیاک
رابطه اولویت  aنسبت به اولویت  bرا فراهم میسازد (روآ )471 :9112 ،فراهم میسازد برخی
از مؤلفان روش پرومیتی را برای نواحی مختلف با وسعت متغیر باه کاار بردناد کاه ایان ناواحی
دارای اطالعات نامعلومی بودند (هالونی )119 :9116 ،این روش ،یکی از روشهای نونارتبهای
است که برای رتبه بندی مجموعهای متناهی از گزینهها درمیان معیارهای بیشتر متناقض اساتفاده
میشود درواقع این مدل طراحی شده است تا مساایل چناد معیااره را حال کناد (علاوی پنااه و
1 J P brans
2 B Mareschal
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همکاران )449 :4921،این روش در زمره تکنیکهاای پشاتیبانی تصامیمگیاری چناد شاخصاه
میباشد که باعث تحول در روشهای رتباهبنادی شاده اسات روشهاای  PROMETHEEباه
صورت چند تصمیمگیرنده عمل میکنند ترکیاب ایان روشهاا باا روشهاایی مانناد ،GAIA
ابزار مفیدی را برای تحلیل ارتباط میان شاخصها و تصمیمگیرندگان ایجاد مایکناد و شاکاف
زمانی تا هنگام توافق بار ساه تصامیم را از باین مایبارد (اصاغری زاده و همکااران)16 :4921،
مدلهای گوناگونی از این روش برای بررسی مسایل تصمیم گیری ارایه شده است که از جملاه
آنها میتوان ( PROMETHEE Iبرای رتبه بندی جزی گزیناههاا)( PROMETHEE II،بارای
رتبااه بناادی کاماال گزینااههااا)( PROMETHEE III،باارای رتبااه بناادی برمبنااای بااازه پایاادار)،
( PROMETHEE IVبرای حاالت پیوسته)( ،PROMETHEE V،بارای حال مساایل تصامیم
گیری با محدودیتها) PROMETHEE VI ،کاه باا توساعه ابازار آناالیز حساسایت از آن یااد
میشود (آل شیخ )415 ،4921 ،در این مدل رتبه بندی گزینهها با مقایساه زوجای گزیناههاا در
هرشاخص ،انجام میشود مقایسه برپایه یک تابع برتری از پیش تعریف شده باا دامناه
اندازه گیری میشود تابع برتری ،Pبارای مقایساه دوگزیناه  aو bازنظرشااخص  jباه گوناه زیار
است:
گام  :1درگام نخست باید برپایه رابطه زیر تفاوت هر یاک از گزیناههاا را در هار یاک از
شاخصها نسبت به یکدیگر بدست آورد:
گام  :2میزان برتری هرگزینه با گزینههای دیگر ،پس ازمحاسبه میزان تفااوت گزیناههاا باا
یکدیگر ،مقدار

به دست خواهد آمد

گام  :3میزان مجموع موزون برتری گزینهها:

گام  :4بدست آوردن جریان رتبه بندی مثبت ومنفی؛ رتباه بنادی گزیناههاارا مایتاوان باا
جریان مثبت یا جریان منفی رتبه بندی کرد
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جریان رتبه بندی مثبت یا جریان خروجی :این جریان نشان میدهد کاه گزیناه  aچقادر بار
به معنای بهترین گزینه است

گزینه دیگر اولویت دارد بزرگترین

جریان رتبه بندی منفی یا جریان ورودی :این جریان نشان میدهد که گزینههای دیگر تاچه
میزان برگزینه  aاولویت دارند کوچکترین

نشان دهنده بهترین گزینه است

گام  :5بدست آوردن جریان خالص رتبه بندی:
این جریان توازن میان جریان رتبه بندی مثبت ومنفی است جریان خالص باالتر نشان دهنده
گزینه برتر است (مومنی و همکاران 462 ،4921 ،الی :)411

محدوده مورد مطالعه
شهر اهواز با مساحت  94251هکتار در سال  4921مرکز استان خوزساتان اسات (آماار ناماه
کالن شهر اهواز )2 ،4921 ،که بر اسا

برآورد سال  ،4924جمعیت ایان شاهر  4411616نفار

بوده است این شهر به  1منطقه تقسیم میشود منطقه  1آن با مسااحت  1111هکتاار معاادل 11
کیلومتر مربع واقع در جنوب یربی شهر اهواز است ایان منطقاه از جهات شامال باه ریال آهان
سراسری ،پل راهنمایی و رانندگی (پیچ استادیوم) ،شر به رودخانه کاارون ،جناوب باه میادان
شهید بقایی و از جهت یرب به ریل قطار اهواز – خرمشهر منتهی میگردد منطقه  1شهر اهاواز
با  5ناحیه خدماتی در سال  4924دارای  916492نفر جمعیت است
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جدول  –1مشخصات نواحی خدماتی منطقه  4شهر اهواز در سال 1331

نام ناحیه

جمعیت

تعداد پرسشنامه

ناحیه 4

97111

56

ناحیه 9

11111

72

ناحیه 9

41111

46

ناحیه 1

59492

19

ناحیه 5

79111

27

جمع

916492

994

مأخذ :شهرداری منطقه  1شهر اهواز4924 ،

شکل  –1موقعیت شهر اهواز در استان خوزستان
ترسیم :نگارندگان1334 ،
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روش تحقیق
این پژوهش دارای ماهیت کااربردی باوده و باا روش توصایفی -تحلیلای صاورت پذیرفتاه
است در ابتدای امر که مربوط به جمع آوری مطالب و موارد نظری در رابطه با تحقیق است ،از
روش اسنادی و کتابخانهای (روش توصیفی) استفاده شده اسات در بخاش مطالعاه ماوردی باه
شیوه پرسشنامه و نظر خواهی از ساکنان منطقه اقدام به جمع آوری اطالعات میدانی و برداشات
دادهها شده است از کل خانوارهای منطقه  1شهر اهواز 54411 ،خانوار به عنوان جامعه آمااری
استفاده میگردد حجم نمونه به روش کوکران به تعداد  994نفر برآورد شده است برای تعیین
روایی این تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ اساتفاده شاده اسات (سااروخانی )454 ،4919 ،در
این تحقیق میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده  %67اسات کاه مقادار آن عادد مطلاوبی اسات و
میتوان گفت که دقت الزم را برای احراز پایایی سازههاا در پرسشانامه باه کاار گرفتاه شاده و
گویههای طراحی شده برای سنجش متغیرها با یکادیگر همبساتگی درونای دارناد باا توجاه باه
اینکه کوی استادان واقع در ناحیاه  4از منطقاه  1شاهر اهاواز باه لحااظ تفااوتهاای اقتصاادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،کالبدی و نسبت به کل منطقاه کاه موجاب تحات تاأثیر قارار دادن نتاایج
تحقیق میشد ،در توزیع پرسشنامهها لحاظ نشده است در مرحله بعد پرسشنامهها وارد نرم افزار
 Spssشده و مورد تحلیل قرار گرفته اند سپس به اولویات بنادی گزیناههاا در نارم افازار PE

4

پرداخته شده است در نهایت نتایج به دست آمده به صورت نقشه از طریق نرم افزار Arc GIS

ترسیم گردیدهاند
پیشینه تحقیق
تحقیقات در زمیناه کیفیات محایط شاهری نخسات از کیفیات مساکن و رضاایت از محایط
سکونتی شروع شده و به تدریج به مقیا های وسیع تر در سطح محالت ،شهر ،منطقه و کشاور
کشیده شاده اسات (وانکما

و همکااران« )7 :9119 ،دیازی داز» در مقالاه خاود باه بررسای

کیفیت زندگی در شهر گواهاتی بر اسا

شاخصهای کالبدی ،اقتصاادی و اجتمااعی پرداختاه

1 Visual PROMETHEE
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است (داز )926 :9111 ،ماارانز 4در مقالاهای باه تشاریح تعادادی از مادلهاای مفهاومی ماورد
استفاده برای بررسی ارتباط بین شرایط عینی شهری و کیفیت زندگی پرداخته اسات و سارانجام
به بررسی روند انجام سیاستهاای مارتبط باا محایط زیسات و پاژوهشهاای رفتااری در زمیناه
مطالعات کیفیت زندگی شهری میپردازد (مارانز )2 :9149 ،مارینو 9و همکاران در بحث خود
از کیفیت زندگی شاخصهای راهنماا ،جهات تعیاین کیفیات محایط ساکونتی و همساایگی در
محیط شهری رم را تعیین نمودند (ماارینو و همکااران )14 :9119 ،تاا کناون مطالعاات زیااد و
متنوعی درباره کیفیات محایط مساکونی در شاهرهای مختلاف جهاان صاورت گرفتاه اسات و
محققان بسته به حیطه تخصصی شان شاخصهایی را شناسایی کرده و در فرایند تحلیال کیفیات
محیط مسکونی به بررسی آنها پرداخته اند « عزیزی » و « ملاک زاده » جهات ارزیاابی کیفیات
مسکن و محیط مسکونی در دو الگوی مجتمعهای مسکونی در شهر تهاران باا اساتفاده از روش
 POEپرداخته اند (عزیزی و همکار )96 ،4917 ،عنابستانی و همکاران در تحلیل رضایتمندی
ساکنان شهر ج دید گلبهار از شرایط زندگی و تأثیر آن بر جذب جمعیات از ماادر شاهر مشاهد
درابعاد اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی آن در فرایناد جمعیات پاذیری شاهرهای جدیاد از نگااه
شهروندان مورد مطالعه قرار گرفت (عنابستانی و همکاران )4 :4924 ،در پژوهشی تحت عناوان
« محله مسکونی پایادار» ،توساط « عزیازی » اصاول و معیارهاای پایاداری محلاه نظیار هویات،
سرزندگی ،دسترسی ،تنوع ،تأمین خدمات و امنیت ،در محله نارمک را در حد باالیی مایداناد
(عزیزی )95 :4915 ،رفیعیان و همکاران نیز با شناساایی متغیرهاای ماؤثر بار رضاایت منادی از
محله مسکونی به سنجش میزان رضایت مندی ساکنان محله نوساز نواب پرداخته اند (رفیعیاان و
همکاران )59 ،4916 ،جاجرمی و کلته در مطالعه خود با عنوان «سنجش وضعیت شاخصهاای
کیفیت زندگی در شهر از نظر شهروندان» وضعیت کیفیت زندگی گنبد قاابو

را باا توجاه باه

 95فاکتور در  9گروه اصلی بررسی میکنند و نشان میدهند که شاخصهاای کیفیات زنادگی
در نواحی مختلف شهر تفاوت شدیدی دارد (جاجرمی و همکاران)19 :4915 ،

1 Marans
2 Marino
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شاخصها و متغیرهای تحقیق
جهت انتخاب شاخصها روش اساتاندارد خاصای بارای ترکیاب آنهاا و تعریاف شااخص
کیفیت زندگی وجود ندارد و شاخصها را معموالً خاود پژوهشاگران باه صاورت شاهودی بار
میگزینند به منظور سنجش وضعیت شاخصهای کیفیت زندگی از شاخصهاای عینای شاامل
شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،کالبدی و محیطای ماورد توجاه قارار گرفتاه اسات
مجموع متغیرها به وسیله  49شاخص و  76معرف (گویه) ارزشیابی شد تمامی گویهها بر مبناای
طیف لیکرت (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم) تنظیم گردیدهاند

شکل  -2ساختار سلسله مراتبی سنجش کیفیت زندگی در نواحی منطقه  4شهر اهواز

یافتههای تحقیق
با توجه به نتایج به دست آماده ،در ماورد ویژگایهاای نموناه ماورد بررسای  69/2درصاد
پاسخگویان مرد و  14/1درصد را زنان تشاکیل مایدهناد  9/6درصاد دارای ساواد خوانادن و
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نوشتن % 1/9 ،راهنمایی % 41/7 ،دبیرستان % 92/9 ،دیپلم % 7/5 ،فو دیاپلم %95/5 ،لیساانس و
 %1/1فو لیسانس هستند از نظر اشاتغال 54/1 ،درصاد شاایل % 46/9 ،بیکاار 4/4 ،درصاد در
جستجوی کار % 9/5 ،محصل %49/9 ،دانشجو 7/2 ،درصد دارای درآماد % 4/9 ،خاناه دار و 1
درصد سایر موارداند از نظر درآمد 91/9 ،درصد کمتار از  451هازار توماان %46/6 ،باین 451
الی  911هزار تومان %2 ،بین  911الی  151هزار تومان 49/2 ،درصاد میاان  151الای  711هازار
تومان 97/5 ،درصد بین  711الی  651هزار تومان 1/5 ،درصد میان  651الی  211هزار توماان و
 49/9درصد  211هزار تومان به باال هستند
مطابق با ساختار تکنیک  EEHTPMOPPگام اول الی ساوم ،در شاکل شاماره ( )9نشاان داده
شده است که معرف مثبت بودن نظرات تمامی افراد پرسش شونده است

شکل  -2سری اول ،دوم و سوم

مقایسه شاخصها
در شکل(( Phi+ ،)9جریان رتبه بندی مثبت) و یا ( Phi-جریاان رتباه بنادی منفای) نماایش
داده شده است جریان خالص به صورت  Phiنشان داده میشود
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شکل  -3جریان رتبه بندی مثبت ،منفی و خالص

در شکل شماره ( )1با شبکهای گرهها و یالها ،مقایسه نواحی را نشان میدهد در این شکل
رتبه بندی نواحی به گونهای ارایه شده است که ناحیه  9در اولویت اول قرار گرفتاه اسات ایان
ناحیه دارای بیشترین( )phi+و کمترین( )phi-است در نتیجه با قرار گیری در اولویت اول نشان
دهنده حداکثر بهره مندی ساکنان از کیفیت زندگی در این ناحیه از منطقه  1است

شکل  -4نسبت برتری گزینههای تحقیق
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اولویت بندی کامل PROMETHEE II

در این روش ،بین جریانهای طبقهبندی بیرونی مثبت و منفی ،تعادل ایجاد میشاود جریاان
خالص بیانگر گزینه بهتر است در شکل ( )5چنان ه یک معیار دارای کمتارین مقاادیر مثبات و
بیشتر مقادیر منفی باشد آن گزینه پایینتر از سایر گزینهها بوده و معرف ارجحیت کمتار اسات
همان گونه که از شکل ( )5بار مایآیاد ،ناحیاه  9در حاد بااال ،بیشاترین ارجحیات را باه خاود
اختصاص داده است و ناحیه  9کمترین ارجحیت را نشان میدهد

شکل ( :)5ارجحیت گزینههای تحقیق الف)  PROMETHEEIIو ب)
PROMETHEEI
تحلیلهای GAIA

این تحلیل در واقع اشکال حاصله از نمودارها بیانگر تابعی از رابطه باین معیارهاا و گزیناههاا
است شکل( )7معرف نمودار گرافیکی نمایش دهنده جریان  phiخالص یک معیار منفرد است
محورهای مربوط به هر کدام از معیارها از مرکز به پیرامون کشیده شده از آنجا که دوایر مانظم
حول مرکز نشانگر مقادیر جریان خالص از مرکز تا  +4خارجیترین دایره از مرکز دایره اسات،
هر اندازه محورها به همدیگر نزدیک تر باشاند و اخاتالف کمتاری داشاته باشاند نشاان دهناده
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مقادیر خالص و هر اندازه از همدیگر دور باشند نشان اختالف بیشاتر هساتند از اتصاال مقاادیر
این معیارها در هر گزینه به همدیگر برای یک انتخاب شکلی چند ضلعی بهام ریختاه (تارهاای
عنکبوتی بهم نزدیک یا از هم دور میشوند) به دست میآیاد کاه هار انادازه ایان خطاوط باه
همدیگر نزدیک تر باشند یا از مرکز دایره فاصله گرفته باشاد نشاان دهناده اهمیات آن معیاار و
سازگاری با معیارهایی که دارای چنین مشخصهای هستند ،است و بالعکس

شکل  -6نمودار روش GAIA

 4به علت حجم زیاد مطالب موجود از آوردن بسیار زیادی ازجداول و نمودارها خودداری شده است

4
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ادامه شکل  -6نمودار روش GAIA

در شکل ( )6موقعیت محور تصمیم و دایره نقطه چین مربوط به مقاادیر  phiیاک انتخااب،
چنان ه سبز رنگ باشد مقادیر مثبت و دایره نقطه چین قرمز باشاد ،مقادار منفای اسات در ایان
شکلها که برای هر یک از نواحی  5گانه ارایه شده و معیارهای اشاتغال ،حمال و نقال و تعلاق
مکانی به هم نزدیک بوده و دارای ارزش و همبستگی نزدیکی هساتند در حاالی کاه معیارهاای
مشارکت و همبستگی اجتماعی دارای بیشترین فاصله و کمتر نسبت به معیارهای دیگر بوده کاه
این عامل نشان دهنده اختالف ( )phi+و ( )phi-در این نواحی برای معیارهای مورد اساتفاده در
فرایند تحقیق است
( :VIآنالیزحساسیت)
آنالیز حساسیت از دو بخش تشکیل شده است بخش فوقانی نشان دهناده میازان کااهش یاا
افزایش عملکرد معیارها و بخش تحتانی نشان دهنده درصد وزنهای هر گروه است
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شکل  -7آنالیز حساسیت

( PROMETHEE IIIرفتن به بازه پایداری برای هرمعیار)
به صاورت مفیاد و مختصار تحلیال پایاایی وزنهاا مایتواناد باه وسایله Intervals Visual
 Stabilityنمایش داده شود این نمودار بیانگر چگونگی تاثیر وزنی معیارها در تغییر مقادیر phi

در گزینههای پنج گانه است محور افقی مربوط به وزن معیار انتخاب شاده اسات باین صافر تاا
صد متفاوت است محور عمودی سبز و قرمز معرف وزن فعلی گزینه است تقاطع خطوط افقی
با محور مذکور نشان دهنده مقادیر PROMETHEEII Rankind Compleاست ایان نماودار
نشان میدهد که باا افازایش وزن معیارهاای انتخاابی (مانناد معیاار دسترسای خادماتی) در ایان
تحلیل ،ناحیه  1در اولویت اول و ناحیه  9در اولویت آخر قرار گرفت (شکل )1
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شکل  -8تحلیل پایایی اوزان
بعد از رتباه بنادی ناواحی بار اساا

شااخصهاای کیفیات زنادگی در ،PROMETHEE

خروجی نهایی این اولویت بندی در نرم افزار  Arc GISبه صورت نقشه ترسیم گردیده است

شکل  -3نقشه رتبه بندی ناحیه از نظر کیفیت زندگی در سطح منطقه  4شهر اهواز
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نتیجه گیری
امروزه اهمیت محیطهاا ی ساکونتی باه ویاژه در ناواحی شاهری باه عناوان زیساتگاه اصالی
ساکنان افزایش یافته است گر چه تعریف کیفیت زندگی در کشورهای مختلف متفاوت است
با این وجود ،در همه برنامههای توسعه بر بهبود کیفیت زنادگی باه عناوان یاک هادف کلای و
اصلی تأکید میگردد در فرایند تحقیق به تدوین شاخصهاای موجاود و تواباع برتاری در ایان
عرصه پرداخته و در نهایت با بکارگیری روشی مناسب در حاوزه تصامیم گیاری چناد معیااره و
کیفیت زندگی به اولویت بندی نواحی پرداخته شده است نتایج و تجزیاه و تحلیالهاای نهاایی
بدست آمده از تحلیل خروجی در نرم افزار بیانگر این است که ناحیه دو دارای بیشترین جریاان
خالص و مثبت خروجی (شکل  )1در امر کیفیت زندگی است در این رتبه بندی بعاد از ناحیاه
دو ،ناحیه  1با اختالف ناچیز قرار دارد سپس ناحیه یک و پنج با سطحی پایین تر از نواحی بااال
جای گرفتند ناحیه سه با اختالف زیاد ،دارای رتبه آخر و پایینتارین میازان از کیفیات زنادگی
است نتایج خروجی مدل  PROMETHEEنشاان دهناده کااربردی باودن ایان مادل در زمیناه
کیفیت زندگی نسبت به مدل ها و نرم افزار های مشابهی نظیر مدل  SWOT ،TOPSIS ،AHPو
 F TOPSISاست تالش برای ایجاد مراکز اشتغال زایی و رفع مشکل اقتصادی ،توانمند ساازی
و ارتقای روحیه مشارکتی شهروندان ،تسهیل زمینه بارای ایجااد ،توساعه و تقویات انجمانهاای
مردمی ،بهبود وضعیت معابر ،به خصوص افزایش ظرفیت پارکینگهاا مایتواناد در بااال باردن
سطح کیفیت زندگی نواحی مورد مطالعه مؤثر باشد
منابع
 -4آسایش ،حسین (« )4911فرهنگ شهری :سنجش کیفیت زندگی در یکصد شهر بازر
جهان» ،مدیریت شهری ،شماره ،1صص415 – 21 :
 -9آل شیخ ،علی ،کفاش چرندابی ،نادا (« )4924ارائاه مادل ترکیاب در  GISبرمبناای روش
 PROMETHEEو الگوریتم  PSOبرای تعیین اماکن مناساب جهات احادا بیمارساتان»،
فصلنامه آمایش محیط ،سال پنجم ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر ،صص442 – 22 :
 -9آمار نامه کالن شهر اهواز ( )4924معاونت برنامه ریزی و توسعه
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 -1اصغری زاده ،عزت اله ،نصر الهی ،مهدی (« )4917مقایسه وزن دهی آنتروپای و فاازی در
بکااارگیری  PROMETHEEباارای تعیااین قطعااه سااازان برتاار سااایپا ،چهااارمین کنفاارانس
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