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با استفاده از  مناسب زندگی کیفیت ازساکنین برخورداری بر اساس  یمناطق شهر ارزیابی

 )مطالعه موردی: مناطق شهر تهران( MCDM های روش

 

 

 زمانی  عزت اله

 

 

 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

 
 

یفیت زندگی به ک .در برنامه ریزی شهری است  امروزه کیفیت زندگی شهری به عنوان کلیدی ترین مفهوم :چکیده

عنوان مفهومی برای نشان دادن میزان رضایتمندی فرد از زندگی و معیاری برای تعیین رضایت و عدم رضایت افراد و 

به  MCDMبا استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره  این پژوهشدر ها از ابعاد مختلف زندگی است. گروه

عمده کار این بنابراین  .پرداخته شده استهران از  نظر شهروندان شهر تگانه  22کیفیت زندگی در مناطق  بررسی

 مدلبا  ها شاخص از یک هر اهمیت ضریبمشخص کردن  بعد از استخراج شاخص ها و تهیه پرسشنامه،پژوهش 

AHP  های تکنیک بوسیله وبه  مناطق از لحاظ برخورداری از امکانات و خدمات بندی رتبهو TOPSIS  و

MORIS است که مدل نشان دهنده آن  سهنتایج هر  .می باشد یت با استفاده از مدل تلفیقی کپ لندو در نها

در رتبه های بعدی قرار دارند. و  از لحاظ کمترین  3و  2تهران دارای باالترین امکانات می باشد و مناطق  1منطقه

رخورداری از امکانات را کمترین ب 22و  11منطقه  MORISدر مدل  و11و  22مناطقTOPSIS مدلامکانات در 

دارای پایین ترین  11و  22که با تلفیق این نتایج در مدل کپ لند مشخص می شود به ترتیب مناطق. دارا می باشند

 همسان امکانات، از برخورداری نظر از پژوهش نشان می دهد مناطق شهر تهران، نتایجد. نوضعیت برخورداری می باش

 .باشند نمی مطلوبی حد در کیفیت زندگی های شاخص نظر از ها آن اغلب و دارند ریکدیگ با زیادی اختالف و نبوده

بنابراین پیشنهاد می گردد که مناطق حاشیه جنوبی شهر در اولویت قرار گیرند و با ایجاد امکانات و خدمات و کاهش 

 سی صورت گیرد.مشکالت زندگی در این مناطق در جهت کاهش فقر، نابرابری و تبعیضات شهری اقدامات اسا

 ، تهرانکپ لند، TOPSIS لدم، VIKOR مدل، کیفیت زندگی کلید واژگان:

 

 

ی 
ص

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

ی
مار

 مع
ی،

ساز
هر 

 ش
ن،

مرا
، ع

فیا
غرا

ج
 

م(
دو

ل 
سا

(
 

ره 
ما

ش
42 

د 
جل

 /
1

  /
داد

خر
  

19
31

 
ص 

 /
22- 74

 

http://www.jogca.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


74-22، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره  جغرافیا، عمران، شهر سازی، معماری  

 ISSN: 1394-0043 

http://www.jogca.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

28 

 

1394-0043 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 قدمهم

کیفیت زندگی به عنوان مفهومی برای نشان دادن میزان رضایتمندی فرد از زندگی و معیاری برای تعیین رضایت و عدم 

 در شهری مطالعات های حوزه ترینمهم از یکی شهری زندگی کیفیتها از ابعاد مختلف زندگی است. رضایت افراد و گروه
های عمومی، رتبه ر حال تبدیل شدن به ابزار مهمی برای ارزیابی سیاستد 1مطالعه کیفیت زندگی. است مختلف کشورهای

های مدیریت و برنامه ریزی شهری ها و استراتژی، تدوین و پایش سیاستیها، درک و اولویت بندی مسائل اجتماعبندی مکان

)غفاری، عاد مختلف زندگی است ها از ابکیفیت زندگی به عنوان مفهومی برای نشان دادن میزان رضایت افراد و گروهاست. 

واژه کیفیت زندگی بیشتر با محیط طبیعی و شرایط خارجی زندگی افراد از قبیل آلودگی، کیفیت مسکن، (. 91: 1311امیدی،

 تمرتبط است. این متغیرها تأثیر قابل مالحظه ای بر سطح رضای هانیجنبه های زیبایی شناسانه، تراکم، شیوع جرم و مانند ا

بعالوه، داشتن کیفیت زندگی مطلوب همواره آرزوی بشر بوده و . (Norman,&et al,1972:9)دارند  شانیز زندگافراد ا

. نگرانی از کیفیت زندگی، یکی از مشخصه های جامعه معاصر شودیهست و با توسعه و پیشرفت شهرها رفته رفته بیشتر م

ت زندگی، تنها زیستن مهم نیست، بلکه کیفیت آن دارای مربوط به کیفی یهازیرا در بحث. (Pacione,2003:19)است 

مطالعات کیفیت زندگی در محالت مسکونی شهری در پایش سیاست های در واقع، . (Cramer,2004:104) اهمیت است

 اصطالح کیفیت زندگی به عمومی و نقش آن به عنوان ابزاری کارامد در مدیریت و برنامه ریزی شهری اهمیت روزافزون دارد.

مثل آلودگی و کیفیت مسکن و هم چنین  به برخی صفات و ،طور کلی به وضعیت محیطی که مردم در آن زندگی می کنند

کیفیت زندگی به معنای زندگی خوب Pacione). ،(2003:65گیهای خود  مردم مثل سالمت و دسترسی اشاره داردژوی

فیزیکی محیط در یک ناحیه را نشان می  ،کلی اجتماعیهای  گیژداشتن و احساس رضایت از زندگی است. کیفیت زندگی وی

که می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای نظارت بر برنامه ریزی توسعه اجتماع به کار رود.آن هم چنین به عنوان  ،دهد

 ین راستاروانی و مادی جامعه و خانواده تعریف شده است. در ا ،معیاری برای سنجش میزان برآورده شدن نیازهای روحی

کیفیت زندگی روستای نیز به عنوان چگونگی شرایط و وضعیت عینی زندگی خانواده ها تعریف نمود لذا هدف غایی مطالعه 

که این  کیفیت زندگی و کاربرد متعاقب آن برای این است که مردم قادر به داشتن یک زندگی با کیفیت باال باشند بطوری

 مفهوم زندگی کیفیتراین ببنا .((Allen,Vogt andCordes,2002:14 زندگی هم هدفمند و هم لذت بخش باشد
 پذیری زیست قابلیت عنوان به آن را برخی .است مختلف های گروه و افراد برای معانی گوناگونی دارای که است ای گسترده

 شادکامی، اجتماعی، ستیبهزی عمومی، عنوان رفاه به برخی و جذابیت میزان برای ای سنجه عنوان دیگر به برخی ناحیه، یک
 (Epley and Menon,2008:281)اند کرده و تفسیر رضایتمندی
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 بیان مسئله

 جمله از گوناگون های رشته محققان. است بوده گسترده توجه مورد اخیر های سال در شهری نواحی در زندگی کیفیت مطالعه

فلذا . اند داشته مشارکت این در مدیریت و بازاریابی ،سیاسی علوم شناسی، روان اقتصاد، شناسی، جامعه جغرافیا، شهرسازی،

اخیر در ادبیات برنامه ریزی شهری وارد شده و فقدان توجه به آن در مداخالت صورت گرفته  یهایکی از مباحثی که در سال

ست، که ، کیفیت محیط و میزان رضایتمندی شهروندان از نواحی سکونتی اشودیناکارآمد شهری احساس م یهادر بافت

رضایت یا عدم رضایت شهروندان نشان دهنده مساعد یا نامساعد بودن نواحی سکونتی از شرایط زیست محیطی، اجتماعی، 

 یهاکیفیت زندگی میزان واقعی رفاه تجربه شده به وسیله افراد و گروه. فضایی محیط سکونتی شهری است -اقتصادی، کالبدی

مرور ادبیات تحقیق نشان می دهد که توافق عمومی در میان محققان،  . تستحت شرایط اجتماعی و اقتصادی عمومی ا

 Senlier et)ت زندگی در نواحی شهری وجود داردگذاران و برنامه ریزان در خصوص نیاز به مطالعه کیفی سیاست

al,2009:215) است های یافته های کیفیت زندگی می تواند برای بازشناسی استراتژی های سیاسی قبلی و طراحی سی

نگرانی درمورد کیفیت زندگی در شهری در شهرها منجر به افزایش  .(Lee,2008:1207)برنامه ریزی آینده استفاده شود 

 (Oktay et al,2010:27)عالقه در یافته ها و بررسی هایی برای اندازه گیری کیفیت زندگی در مکان های خاص شده است

اش با توجه به دوره ها و عوامل تشکیل دهندهمکان است و مؤلفه تأثر از زمان وباید اذعان کرد که کیفیت زندگی به شدت م

سوم و  امروزه کالنشهرهای جهان (Bullock,2004,25). یافتگی فرق خواهند کردزمانی، مکان جغرافیایی و سطوح توسعه

و مدیریت های تمرکزگرا، با پدیده کشورهای در حال توسعه، بدلیل تمرکز گرایی در امکانات و خدمات، تراکم های جمعیتی 

هایی چون حاشیه نشینی و حومه نشینی، جدایی گزینی های اکولوژیکی، شمال و جنوب اجتماعی در شهرها، ثروت و مکنت، 

فقر و نابرابری، آلودگی های اخالقی و انسانی و زیست محیطی و... مواجه است و کشور ایران به عنوان یک کشور در حال 

و کیفیت های ناهمسان زندگی  تمرکزگرایی شدید در شهرها و آنهم در سطوح خاصی از شهرها نوعی بی عدالتی توسعه بدلیل

و کالن شهر تهران به عنوان پایتخت و مهم ترین شهر  (3: 1311)محمدی و دیگران،را برای شهروندان بوجود آورده است.

وقعیت ملی و بین المللی و عملکرد اقتصادی و سیاسی آن ایران هم از این قاعده مستثنی نیست؛ موقعیت نخست شهری، م

نوعی تمرکز جمعیتی را در این شهر باعث گردیده و با رشد لجام گسیخته با نوعی نابرابری های انسانی و کالبدی، مشکالت 

و امکانات روبرو زیست محیطی، تمرکز شدید امکانات در نقاط و مناطق خاصی از شهر، ناسازگاری کاربری ها، نارسایی خدمات 

بوده و این خود به نابرابری کیفیت زندگی در این شهر انجامیده است. و باالخص با وجود این همه مشکالت در کالنشهر های 

مطالعه کیفیت زندگی  کشور، کمتر پژوهشی پیرامون کیفیت زندگی شهروندان و حل مشکالت شهرنشینان انجام گرفته  است.

 –حی مسأله دار، علل نارضایتی مردم، اولویت های شهروندان در زندگی، تأثیر فاکتورهای اجتماعی می تواند به شناسایی نوا

ف دیگر، طر از. کند کمک زندگی کیفیت زمینه در ها استراتژی و ها سیاست ارزیابی و پایش و زندگی کیفیت بر جمعیتی

شتن کیفیت زندگی مطلوب باشند و راههای رسیدن به هدف مطالعات کیفیت زندگی و کاربرد آن،این است که مردم قادر به دا

در پی آن است که به سنجش شاخص  این پژوهش با نگرش جغرافیایی به مساله این کیفیت زندگی را به ما نشان می دهد.

http://www.jogca.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


74-22، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره  جغرافیا، عمران، شهر سازی، معماری  

 ISSN: 1394-0043 

http://www.jogca.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

30 

 

1394-0043 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

برنامه گانه شهر تهران بپردازد تا شاید نتایج این پژوهش به عنوان راهنمایی برای مدیران و 22های کیفیت زندگی در مناطق 

  ریزان شهر تهران و کالنشهر های مشابه دیگر قرار گیرد. 

 

 محدوده مورد مطالعه

شهر تهران به عنوان مرکز استان و پایتخت ایران در نیمه شمالی محدوده مورد مطالعه در پژوهش حاضر شهر تهران می باشد. 

53 تا 8 125ایران و در جنوب رشته کوه های البرز و در موقعیت جغرافیایی   115  43طول شرقی و  315  05تا   531  عرض

نفر  1114211حدود  1312متر از شمال به جنوب واقع گردیده است. این شهر در سال  1922 تا 1122شمالی و درارتفاع 

 112شهری و  منطقه 22ها و اداره بهتر سطح شهر را به ن از دیدگاه تأمین نیازمندیجمعیت داشته است. شهرداری تهرا

ترین قطب اقتصادی آن نیز است. و  که مهم ترین مرکز سیاسی کشور است، مهمناحیه تقسیم کرده است. تهران عالوه بر این

ناخالص داخلی ایران مربوط به این  د تولیددرص 21کنند، حدود درصد جمعیت کشور در تهران زندگی می 11که تنها با این

درصد این فعالیت  12که بیش از شهر است. البته توزیع این حجم عظیم تولید در بین مردم یکنواخت نیست، به طوری

 است که عمدتاً در نواحی ثروتمند شمال شهر ساکن هستند.درصد جمعیت این شهر قرار گرفته 12اقتصادی تنها در اختیار 

 آن گانه22: موقعیت شهر تهران و مناطق 1شه شماره نق

 

 مأخذ: نگارندگان.
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 روش پژوهش

اسنادی انجام شد و بخش عمده  -تحلیلی بوده که ابتدا مطالعات اکتشافی به صورت کتابخانه ای -این پژوهش از نوع توصیفی

و مصاحبه انجام شده است. جامعه آماری  پژوهش پیمایش بوده که از طریق بررسی های میدانی اعم از مشاهده، پرسش نامه

نفر بودند که با اشتفاده از  1114211حدود  1312گانه شهر تهران بوده که بر اساس سرشماری22اکنان مناطق شامل کلیه س

 از بعد از تهیه پرسش نامه. نفر در نظر گرفته شد 269گانه شهر 22فرمول  نمونه گیری کوکران حجم نمونه برای کل مناطق 
 مرتبط معیارهای سایر مذکور و مدلو است.  شده پرداخته شاخص ها یک از هر اهمیت ضریب تعیین به AHP مدل ریقط
 زیر ساخت  مناطق دارای رتبه های باال و پایین در برخورداری از امکانات و و محاسبه گردیده MORISو   TOPSISمدل در

در مدل کپ لند باهم تلفیق شده و رتبه بندی نهایی مناطق صورت دو مدل مذکور  نتایج نهایت در .است شده شناسایی ها

 گرفته است.

 

 شاخص های مورد بررسی

خص مهم مورد بررسی قرار گرفت. و درصد نمونه های برخوردار در هریک از شاخص ها محاسبه و اش 12در این پژوهش 

شده در این پژوهش عبارتند از: دسترسی  میانگین هر شاخص به عنوان شاخص نهایی محاسبه گردید. شاخص های سنجیده

امکانات حمل و نقل، مراکز خدمات به خدمات بهداشتی و درمانی، امکانات ورزشی، مراکز آموزشی، فضای سبز و پارک ها، 

 عمومی، مغازه و مراکز خرید، اب و برق و گاز و تلفن، کیفیت معابر و مراکز فرهنگی.

 MORIS مدل

اول،  ستون )در ها شاخص جدول تنظیم - از: عبارتند خالصه، طور که به است مرحله هفت دارای روش این کارگیری به

 ها(؛ شاخص بعد، های ستون در و ها سکونتگاه

 موریس؛ ناموزون ضریب معادله کمک به شاخص ها جدول در موجود اعداد استاندارد سازی -

 موریس ناموزون ضریب -1 معادله

 
Yij = ناموزون ضریب ( متغیر برای ناموزون شاخصموریس i واحد ام در j )ام 

=Xij متغیر؛ و  به مربوط عدد دهنده نشان=Xjmax ستون، هر در متغیرها مقادیر حداکثر  

=Xjmin ستون؛ هر متغیرهادر مقادیر حداقل  

 این و گیرد می علقت یک عدد رتبه بزرگترین به که ای گونه به موریس ضریب ناموزون از آمده دست به اعداد بندی رتبه  - 

 .است سکونتگاه آن امکانات بیشتر نه نشا رتبه

 ضریب نهایی توسعه  -2معادله :معادله زیر طریق از توسعه نهایی ضریب محاسبه -
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Di=  

=ΣYij توسعه و  ناموزون ضرایب مجموع=N ها شاخص تعداد 

عدد  چه ها، هر بندی سکونتگاه سطح و توسعه نهایی ضریب از آمده دست اعداد به به توجه با ها سکونتگاه نهایی بندی رتبه -

Di (141: 1312است، )آسایش و استعالجی، سکونتگاه بودن تر یافته توسعه نشان دهنده باشد، بزرگتر 

  TOPSIS مدل

دیده است به این مطرح گر 1111برای برترین پیشنهاد از راه مشابه به حل ایده آل، در سال  2این تکنیک توسط یون و هوانگ

ترین مسافت را از راه حل ایده آل مثبت و در عین حال دورترین مسافت را از راه مفهوم که انتخاب گزینه آلترناتیو باید کوتاه

ای در نظر گرفته اصول پایه این مدل آن است که گزینه .(M.-T. Chu et al. 2006, 4)حل ایده آل منفی داشته باشد

زمان نیز دورترین فاصله را از راه حل ایده آل منفی داشته  اقلیدسی را از راه حل ایده آل و همشود که حداقل فاصله 

راه حل ایده آل دارد و ، فاصله از Minimumاما گاهی گزینه انتخابی  ؛(S.Opricovic,G.-H. Tzeng 2004:448)باشد

ها دارد. در مدل فوق فرض بر این است که هر شاخص هتری از راه حل ایده آل منفی نسبت به سایر گزیناز طرفی فاصله کوتاه

 و معیار در ماتریس تصمیم گیری، دارای مطلوبیت افزایشی و یا کاهشی یکنواخت است.

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از مزایای این روش می

 زمان معیارهای کمی و کیفی در آن. کاربرد هم -1

 ها را مشخص سازد.ینهتواند ترتیب اولویت گزخروجی مدل می -2

 گیرد.ها را در نظر میتضاد و مطابقت بین گزینه -3

 های تجربی است.نتایج حاصله از این مدل کامالً منطبق با روش -4

 های مدل ضرایب وزنی اولیه را پذیراست.معیارها و شاخص -1

 (.43: 1311روش کار ساده و سرعت آن مناسب است )تقی پور جاوی،  -6

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2. Yoon & Hwang.  
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 TOPSISنجام تکنیک مراحل  ا

 گردد.فرایند و الگوریتم تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به حل ایده آل در هشت مرحله به شرح زیر خالصه می

 .شاخص kآلترناتیو و  nها بر اساس مرحله اول: تشکیل ماتریس داده -

 ه )مساحت به متر(های بکار رفته در ارزیابی توزیع خدمات شهری در شهر خرمدر: شاخص3جدول شماره 
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 1/4 1/4 1/4 4/4 9/4 ¼ 3/4 4 11/4 14/4 1منطقه

 4 1/4 9/4 2/4 3/4 1/3 1/4 11/3 13/4 4 2منطقه

 4 1/4 9/4 4 2/4 9/3 4/4 1/3 4 1/4 3منطقه

 1/2 1/3 4/4 4 1/3 3 2/3 3 1/2 9/3 4منطقه

 3 4 4/4 1/3 9/3 1/3 9/3 9/3 1/3 1/3 1منطقه

 2/4 3/4 1/4 1/4 4 4 9/4 1/3 3 11/4 6منطقه

 9/3 1/3 2/4 1/3 1/3 4 1/3 1/3 3 2/3 9منطقه

 3 1/3 1/4 1/3 1/3 6/3 3 1/2 1/2 1/2 1منطقه

 9/2 1/3 4 1/3 1/3 4/3 3 3 6/3 1/2 1منطقه

 1/2 1/3 1/3 1/3 1/3 3 6/3 1/3 14/3 1/2 12منطقه

 2 3 4 3/3 3 1/2 1/2 21/3 9/3 6/2 11منطقه

 3/2 2/3 1/4 3 3 1/2 1/2 9/3 1/2 1/2 12منطقه

 9/1 1/2 1/3 1/2 1/2 6/2 9/2 3 1/2 1/1 13منطقه

 2 1/2 1/3 1/2 3 9/2 9/2 1/2 11/1 4/2 14منطقه

 1/1 3 1/3 1/2 1/2 1/2 2 2 1/1 1/1 11منطقه

 1/2 1/2 9/3 3 1/2 3 2/2 2/2 11/2 2 16منطقه

 1/2 3/2 1/3 3 1/2 3 1/2 1/2 1/2 9/2 19منطقه

 11/2 6/2 1/3 3/3 1/2 1/3 1/2 2 1/1 1/1 11منطقه

 1/1 1/2 6/3 1/3 2 1/2 1/2 1/2 9/1 2 11منطقه

 11/1 1/2 9/3 1/3 3/2 3 1/2 4/2 2 1/1 22منطقه

 1/2 1/3 3/4 4 3 1/3 1/2 1/3 2/3 1/2 21منطقه

 6/2 4 4/4 1/4 1/3 1/3 3 1/3 3 6/2 22منطقه

 مأخذ: نگارندگان.

تواند باشد نمیبایست یک دست باشند؛ یعنی یا همه مثبت و یا همه منفی باشند. چنانچه شاخصی منفی تمامی معیارها می -

 .در کنار معیارهای مثبت مورد آزمون قرار گیرد

 تهیه ماتریس نرمالیزه شده -مرحله دوم
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ها دارای یک واحد نباشد بایستی به دلیل آنکه احتمال قوی وجود دارد که مقادیر کمی تعلق گرفته به معیارها و شاخص

به همین جهت تمامی مقادیر ، را به ارقام بدون بعد تبدیل نمودها از بین برده شود و این مقادیر کمی دیمانسیون واحد آن

 ها ماتریس تصمیم گیری ، بایستی بر اساس فرمول زیر به مقادیر بدون بعد تبدیل شود.تعلق گرفته به درایه

و بر اساس در این مرحله، میتوان به هریک از شاخصها بر اساس نظریات شخصی، رویکردها و نظرات کارشناسانه  -مرحله سوم

وزن دهی  Antropi، مدل AHP، مدل Linmapاهمیت هر معیار و شاخص، با استفاده از مدلهای وزن دهی، مثل مدل 

 باشد؛ یعنی                 1باید در نظر داشت که مجموع وزن معیارها بایستی برابر با . (M.-T. Chu et al. 2006, 5)کرد

( نشان 4استفاده شده که وزن هر یک از معیارها در جدول شماره ) AHPها از مدل در این پژوهش برای وزن دهی به معیار

 اند.داده شده

   . AHPبا استفاده از مدل  Topsis: وزن دهی به معیارهای کار رفته در مدل  4جدول شماره 
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22/2 111/2 232/2 214/2 121/2 219/2 294/2 116/2 26/2 22/2 246/2 

 مأخذ: مطالعات نگارندگان.

سازیم. وزن دهی مشخص می های استاندارد را پس ازو سپس عدد هر معیار را در وزن همان معیار ضرب کرده و ماتریس داده

اساس مقیاس  آن که تعیین اهمیت هر معیار بر 2در این جا برای وزن دهی از روش تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از مرحله 

 باشد بهره گرفته شده است.کمیتی ساعتی می 1

ترین عملکرد هر شاخص که آن را با عالمت )      امین آلترناتیو از آلترناتیو ایده آل؛ یعنی تعیین باال iمرحله چهارم:تعیین فاصله 

 آید.دهیم و از رابطه زیر به دست می( نشان می

 

)ماتریس اوزان استاندارد شده(، باالترین عملکرد هر شاخص به شرح زیر مشخص  3با استفاده از ماتریس استاندارد مرحله 

 شود:می

 آید.دهیم و از رابطه زیر به دست میه آن را با عالمت )      ( نشان میترین عملکرد هر شاخص کمرحله پنجم: تعیین پایین

1
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w 
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ترین عملکرد هر شاخص نیز، به شرح زیر )ماتریس اوزان استاندارد شده(، پایین 3با استفاده از ماتریس استاندارد مرحله 

 شود:مشخص می

 د هر شاخص.ترین عملکر: محاسبه باالترین و پایین6جدول شماره 
   

 شاخص
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max 2499/2 2211/2 2231/2 0340/0 2221/2 2211/2 2119/2 2616/2 2211/2 0140/0 

min 2192/2 2229/2 2211/2 2141/2 2139/2 2213/2 2214/2 2412/2 2221/2 2211/2 

 مأخذ: نگارندگان.

نماییم، فرمول محاسبه آن ای برای آلترناتیوهای حداقل و حداکثر میمرحله ششم: در این مرحله اقدام به تعیین معیار فاصله

 به شرح زیر است:

 

 

بی که برابر است با تقسیم آلترناتیو حداقل بر )آلترناتیو حداقل + آلترناتیو حداکثر(، به دست مرحله هفتم: در این گام، ضری

 گردد و رابطه آن به قرار زیر است:آید. به عبارت دیگر، نزدیکی نسبی )      ( نسبت به )     ( محاسبه میمی

 

یزان بین صفر و یک در نوسان است. در این راستا  ، این م+cliها بر اساس ترتیب نزولی مرحله هشتم: رتبه بندی گزینه

cli+=1دهنده باالترین رتبه و ،  نشانcli+=0 ترین رتبه است.دهنده کمنیز نشان 

 . TOPSISوMORIS ( رتبه بندی نهایی مناطق تهران بر اساس مدل1جدول شماره )

iA*A

A 
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ضریب  TOPSISرتبه  +Di+ Di- Cli منطقه

 MORISنهایی

 MORISرتبه 

 1 89/09089 1 2/1432611 2/2416216 2/22212443 1منطقه
 2 80/36896 2 2/1914133 2/2443191 2/2263126 2منطقه
 6 93/25522 3 2/1613134 2/2441131 2/2269141 3منطقه
 9 58/62683 6 2/6931211 2/2311141 2/2192162 4منطقه
 5 82/05603 1 2/942196 2/2311211 2/2134111 1منطقه
 2 92/83683 4 2/114613 2/2414412 2/2299292 6منطقه
 3 81/39365 9 2/6122213 2/2321114 2/2199662 9منطقه
 10 52/85098 12 2/4921612 2/2242311 2/2292921 1منطقه
 11 50/32221 11 2/4699321 2/2236112 2/2261611 1منطقه
 12 25/52569 12 2/4411221 2/2231326 2/2219111 12منطقه

 16 68/88862 13 2/3111612 2/2114491 2/2311121 11نطقهم
 12 63/51208 11 2/3222111 2/2164233 2/2341916 12منطقه
 13 26/28869 22 2/1112242 2/2219191 2/2422621 13منطقه
 19 20/33802 19 2/2612411 2/2133121 2/2396112 14منطقه
 20 18/69192 21 2/1666121 2/2211311 2/2426161 11منطقه
 18 19/83832 11 2/1114111 2/2211113 2/2411492 16منطقه
 15 23/20811 14 2/3221421 2/2161113 2/2316261 19منطقه
 18 26/68838 16 2/2631211 2/2139191 2/2316116 11منطقه
 22 15/26928 11 2/2196634 2/2131211 2/2311433 11منطقه
 21 13/16058 22 2/1121343 2/2211116 2/2411264 22منطقه
 8 59/35582 1 2/1322432 2/2291311 2/2241111 21منطقه
 8 58/50221 1 2/1219611 2/2211311 2/2241992 22منطقه

 مأخذ: نگارندگان.
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 morisبا استفاده از مدل  شاخص های کیفیت زندگی: مناطق شهری بر اساس برخورداری ساکنین از 2نقشه
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 TOPSIS با استفاده از مدل شاخص های کیفیت زندگیق شهری بر اساس برخورداری ساکنین از : مناط2نقشه

 
 

 رتبه دراز لحاظ کیفیت زندگی از دیدگاه شهروندان  3و  2، 1مناطق  MORISو مدل  TOPSIS مدل نتایج به توجه با

مناطق و  TOPSISدر مدل  22و  11، 13قمناط همچنین برخوردارند، مناسبی کیفیت از و اند گرفته قرار سوم تا اول های

کیفیت زندگی و  لحاظ از و دارند قرار بیست و دوم و بیست و یکم بیستم، های رتبه در MORISدر مدل  11و  22، 11

 طلبند.  می ها و امکانات را زیرساخت زمینه در توجه لزوم و دارند قرار تری پایین حد در امکانات الزم برای زندگی

 بیاید. بدست واحد مساله برای یک متفاوتی های رتبه بندی شد، ذکر باال در که مختلفی های تکنیک به توجه با است ممکن

 میانگین روش مانند ادغامی ش های رو از توان می های گوناگون بندی رتبه بین تعارض رفع و وضعیت این بر تفوق برای

کپ  شد. تکنیک گرفته بهره لند کپ تکنیک از اجماع برای بررسی این نمود. در لند استفاده کپ روش و بردا روش رتبه ها،

 بر معیار یک زوجی، مقایسه در چنانچه صورت که می کند. بدین مشخص معیار هر برای را باخت ها تعداد و بردها تعداد لند،

 نداشت وجود اکثریت رای ه،مقایس این در اگر و دهند می نشان )برد( Mبا  را آن شد شناخته ارجح آرا اکثریت با دیگر معیار

 به منزلة  Xو ستون بر سطر ارجحیت منزلة به Mروش  این شوند. در می )باخت( کدگذاری Xبود، با  مساوی هم با آرا یا و

 (ΣR)باخت ها  تعداد ستون هر نیز و  (ΣC)بردها تعداد سطر، هر کردن جمع با ادامه است. در سطر بر ستون ارجحیت
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 از(ΣR) ها باخت تعداد کردن کم با دهد می گزینه هر به لند کپ که امتیازی نهایت می گردد. در مشخص معیار هر برای

 (6شود. )جدول می محاسبه (ΣC)بردها تعداد

 کپ لند تکنیک در عامل هر های باخت و بردها تعداد و مناطق زوجی مقایسه نتایج -6جدول
ΣC 22 21 22 11 11 19 16 11 14 13 12 11 12 1 1 9 6 1 4 3 2 1 منطقه 

21 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M - 1 

22 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M - X 2 

11 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M - X X 3 

11 M M M M M M M M M M M M M M M X X X - X X X 4 

19 M M M M M M M M M M M M M M M M X - M X X X 1 

11 M M M M M M M M M M M M M M M M - M M X X X 6 

16 M M M M M M M M M M M M M M M - X X M X X X 9 

12 X X M M M M M M M M M M M M - X X X X X X X 1 

11 X X M M M M M M M M M M M M X X X X X X X X 1 

12 X X M M M M M M M M M M - X X X X X X X X X 12 

1 X X M M M M M M M M M - X X X X X X X X X X 11 

1 X X M M X M M M M M - X X X X X X X X X X X 12 

2 X X M M X X X X X - X X X X X X X X X X X X 13 

3 X X M M M X X X - X X X X X X X X X X X X X 14 

1 X X X M X X X - X X X X X X X X X X X X X X 11 

3 X X M M X X - M X X X X X X X X X X X X X X 16 

9 X X M M M - M M M M X X X X X X X X X X X X 19 

1 X X M M - X M M M X X X X X X X X X X X X X 11 

3 X X M - X X M M X X X X X X X X X X X X X X 11 

2 X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 22 

13 X - M M M M M M M M M M M M M X X X X X X X 21 

13 - X M M M M M M M M M M M M M X X X X X X X 22 

 9 9 22 22 11 14 19 11 16 11 13 12 11 12 1 1 3 4 6 2 1 2 ΣR 

 
( 9( و شکل )9از لحاظ شاخص های کیفیت زندگی به صورت جدول) تهرانبر این اساس، رتبه بندی نهایی مناطق شهر 

 خواهد بود.

 از لحاظ شاخص های کیفیت زندگی بر اساس تکنیک کپ لند تهران( رتبه بندی نهایی مناطق شهر 9جدول)

 رتبه نهایی امتیاز روش کپ لند منطقه رتبه نهایی امتیاز روش کپ لند منطقه
 14 6 12منطقه 1 -21 1منطقه
 11 13 13منطقه 2 -11 2منطقه
 19 13 14منطقه 3 -19 3منطقه
 21 19 11منطقه 9 -1 4منطقه
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 11 14 16منطقه 1 -13 1منطقه
 11 9 19منطقه 4 -11 6منطقه
 16 12 11منطقه 6 -11 9منطقه
 22 19 11منطقه 12 -3 1منطقه
 22 22 22منطقه 11 -1 1منطقه
 1 -6 21منطقه 12 1 12منطقه
 1 -6 22منطقه 13 3 11منطقه

 

 کپ لند مدل از لحاظ شاخص های کیفیت زندگی بر اساس هرانترتبه بندی نهایی مناطق شهر  :4نقشه
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 بحث و نتیجه گیری

اخیر در ادبیات برنامه ریزی شهری وارد شده و فقدان توجه به آن در مداخالت صورت گرفته  یهایکی از مباحثی که در سال

دان از نواحی سکونتی است، که ، کیفیت محیط و میزان رضایتمندی شهرونشودیناکارآمد شهری احساس م یهادر بافت

رضایت یا عدم رضایت شهروندان نشان دهنده مساعد یا نامساعد بودن نواحی سکونتی از شرایط زیست محیطی، اجتماعی، 

 فیزیکی واقعیت  طریق از که است وجهی چند مفهومی کیفیت،. فضایی محیط سکونتی شهری است -اقتصادی، کالبدی

 تجربه به تبدیل و گیرد می شکل آدمی روان و ذهن در ها، انسان نیاز به پاسخگویی و آن اجزای و محیط زیبایی مانند موجود

 و عملکرد نظر از که ای بگونه بسته، و باز فضاهای بندی ترکیب  یعنی شهری فضای کیفیت. گردد می خوشایند و مطلوب ای

 به انسانی جوامع تکامل نمودهای بارزترین و ترینمهم جزء که شهرنشینی زیاد فواید وجود با. باشد بخش رضایت زیبایی،

 که اند شده رو روبه متعددی مشکالت با انسانی بزرگ، جوامع شهرهای ویژه شهرها، به گسترش با حال عین در .رود می شمار

چه اگر .باشد می آن با مرتبط و آلودگی محیطی زیست های وظرفیت امکانات مسکن، کمبود ها، مشکل آن ترین مشخص از

بنابراین،  زندگی است این مفهوم بیشتر به معنای رضایت و سطح .هیچ توافقی در مورد تعریف کیفیت زندگی وجود ندارد

بعدی است. از این رو در پژوهش  سنجش کیفیت زندگی وظیفه ای پیچیده و مشکل است، زیرا کیفیت زندگی مفهومی چند

در بندی این مناطق پرداخته شده است. گانه شهر تهران و رتبه 22طق حاضر به سنجش کیفیت زندگی از دیدگاه ساکنان منا

ضریب اهمیت هریک از شاخص ها  AHPبه شاخص های مرتبط با کیفیت زندگی، ابتدا بر اساس مدل  توجه این مقاله با

از نظر ق نسبت به رتبه بندی مناطو مدل تلفیقی کپ لند   MORISو  TOPSIS محاسبه شده و سپس با استفاده از مدل

است که مدل نشان دهنده آن  سهاقدام شده است که نتایج هر کیفیت زندگی و امکانات موجود از دیدگاه ساکنان مناطق 

و  از لحاظ کمترین امکانات در  در رتبه های بعدی قرار دارند. 3و  2و مناطق  تهران دارای باالترین امکانات می باشد 1منطقه 

که با تلفیق این  .کمترین برخورداری از امکانات را دارا می باشند 11منطقه  MORISمدل و  در  22 منطقهTOPSIS مدل

نتایج   دارای پایین ترین وضعیت برخورداری می باشد. 11و  22نتایج در مدل کپ لند مشخص می شود به ترتیب مناطق

 و دارند یکدیگر با زیادی اختالف و ودهنب همسان امکانات، از برخورداری نظر از پژوهش نشان می دهد مناطق شهر تهران،

 امکانات و خدمات، نابرابر توزیع در عامل ترین مهم .باشند نمی مطلوبی حد در کیفیت زندگی های شاخص نظر از ها آن اغلب

مناطق شمال این  در خدمات و ها، امکانات و زیرساخت ها فعالیت تمرکز به منجر که است هایی ریزی و برنامه ها سیاست

نماید. بنابراین در جهت کاهش این  می تر روز بیش به روز را سطح زندگی مناطق اختالفات گرایی، تمرکز هر شده است. اینش

 اختالف و باال بردن سطح و کیفیت زندگی در مناطق جنوبی شهر، بایستی یک برنامه ریزی در جهت توزیع بهینه زیر ساخت

 مناطقج به دست آمده از این پژوهش می توان پیشنهاداتی در جهت بهبود وضعیت ها و امکانات صورت گیرد. با توجه به نتای

 ارائه داد: امکانات و خدمات از محدوده مورد مطالعه در جهت دستیابی به یک توزیع عادالنه، در برخورداری
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یع متوازن و یکسان برنامه ریزی صحیح و جامع در جهت تمرکز زدایی امکانات و خدمات در مناطق خاصی از شهر و توز -

 امکانات در تمامی مناطق شهر.

و خدمات و کاهش مشکالت زندگی در این مناطق در جهت  در اولویت قرار دادن مناطق حاشیه جنوبی شهر و ایجاد امکانات -

 کاهش فقر، نابرابری و تبعیضات شهری.

 عی شهروندان و کیفیت زندگی است.حرکت در مسیر عدالت اجتماعی؛ زیرا عدالت اجتماعی زیربنای رفاه اجتما -

 حمایت از طرح های خودجوش شهروندان در زمینه تقویت زندگی و ایجاد زمینه برای برنامه ریزی های غیر متمرکز . -
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