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مقدمه 
رشد سریع جمعیت سالمندان به پدیدهای جهانی و اجتماعی تبدیل شده است ()Jelokhani-Niaraki et al., 2019: 2؛
بهطوریکه این رشد سریع بههمراه برنامهریزی نامتناسب و گاهی ناکافی ،آسیبپذیری هرچه بیشتر این قشر را در پی
داشته است .با توجه به نیازهای سالمندان در ابعاد جسمانی ،اجتماعی و روانی ،باید این قشر مورد توجه و حمایتهای
ویژه واقع شوند (زحمتکشان و همکاران .)55 :0930،این حمایتها با توجه به توانایی فیزیکی سالمندان که برای
فعالیتهای روزمره کمتر از سایر اقشار است ،ضرورت بیشتری مییابد ( .)Mitra et al., 2015: 13به اقتضای شرایط
فیزیکی و روانی ،قشر سالمند به خدمات و منابع ویژۀ بیشتری نیاز دارد ( .)Guo et al., 2000: 295از طرفی مشکالت
اقتصادی ،مراقبتهای بهداشتی و سیستمهای بازنشستگی بهوضوح در میان این قشر قابلتشخیص است و نیاز مبرم به
تغییر در محیط زندگی ،برای افزایش کیفیت زندگی سالمندان احساس میشود ( .)Srichuae et al., 2016: 28این
نیازها سبب شد سازمان بهداشت جهانی اصطالح «شهر دوستدار سالمند» را تعریف کند .این سازمان شهر دوستدار
سالمند را عاملی مهم در طراحیهای شهری معرفی میکند (ایرانشاهی و قلعهنویی .)93 :0931 ،سازمان بهداشت جهانی
 91سالگی را ابتدای سالمندی میداند ( .)World Health Organization, 2002: 14براساس گزارش سازمان
بهداشت جهانی در سالهای  2112و  ،2112رشد جمعیت گروه سنی باالی  91سال شیب تندتری از سایر گروههای
سنی دارد .پیشبینیهای این سازمان نشان میدهد جمعیت باالی  91سال جهان از  00درصد در سال  2119به 22
درصد یعنی حدود دو میلیارد نفر در سال  2111خواهد رسید که  11درصد این جمعیت در کشورهای درحالتوسعه زندگی
خواهند کرد ( .)World Health Organization, 2007: 6جمعیت سالمند ایران مانند سایر کشورهای جهان ،بهسرعت
در حال افزایش است .در حال حاضر ،جمعیت سالمند کشور  2/3برابر رشد بیشتر از دورۀ  91سالۀ  0329تا  2119دارد و
انتظار بر آن است که جمعیت سالمند کشور در سال  2129به حدود  01درصد کل جمعیت برسد ( Noroozian, 2012:

 .)13; Jelokhani-Niaraki, 2019: 1این رشد سریع ،اهمیت مطالعۀ موضوع شهر دوستدار سالمند را بیشتر میکند.
در سالهای اخیر ،سیاستها و استراتژیهای گوناگونی برای نیازهای خاص سالمندان و کیفیت زندگی شهری آنان
بهکار گرفته شده است .اصطالحات «شهر دوستدار سالمند» و «سالمند فعال» برای پیشگامی در این عرصه مطرح
شدهاند  .این اصطالحات برخاسته از دیدگاه اکولوژیکی سالمندی است که ارتباط بین محیط فردی ،اجتماعی و فیزیکی
سالمند را نشان میدهد .در حقیقت ،در شهر دوستدار سالمند ،محیط بهگونهای است که سالمندان قادر به مشارکت
اجتماعی هستند و در جامعه حضور فعال دارند ( .)Steels, 2015: 49به همین دلیل ،پرداختن به نیازهای شهری و
محیط زندگی سالمندان در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری آنان بیشازپیش ضرورت مییابد .ارتقای کیفیت زندگی
شهری سالمندان نیازمند ارزیابی کیفیت خدمات و زیرساختهای شهری و میزان مطابقت شهر با موضوع شهر دوستدار
سالمند است؛ زیرا براساس این ارزیابیها میتوان برنامهریزی شهرهای دوستدار سالمند را عملی کرد .ارزیابی وضعیت
شهر دوستدار سالمند نیازمند استفاده از ابزارها و روشهای کارآمدی است که بتواند شاخصهای متعدد و اثرگذار در
کیفیت زندگی سالمندان را درنظر بگیرد ،آنها را تلفیق سازد و درنهایت محیط زندگی شهری سالمندان را ارزیابی کند.
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امروزه بهکارگیری روشهای تصمیمگیری چندمعیاره ( 0)MCDAمبتنی بر سامانههای اطالعات جغرافیایی ( 2)GISدر
زمینههای مختلف از جمله ارزیابی شهر دوستدار سالمند رواج پیدا کرده است (.)Jelokhani-Niaraki, 2019: 3
بهطورکلی  GISفرایند تبدیل و تلفیق دادههای مکانی و ترجیحات تصمیمگیران برای رسیدن به اطالعات مفید در جهت
تصمیمگیریهای مکانی است (.)Jelokhani-Niaraki and Malczewski, 2015: 331
تاکنون پژوهشهای متعددی برای ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از  GISصورت گرفته است .کارپن
تیاری 9و همکاران ( )2121با استفاده از  GISو آنالیز شبکه به بررسی موضوع شهر دوستدار سالمند برای گروه سنی
باالی  91سال در شهر ناپل ایتالیا پرداختند .آنها از جمعیت ،دسترسی به سیستم حملونقل (مترو و اتوبوس) و تعداد
مراکز درمانی بهعنوان معیار استفاده کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که کل جمعیت سالمندان محله ،از میزان
دسترسی به خدمات بهداشتی-درمانی اولیه بهویژه در حومۀ شهر ناراضی هستند .آنها همچنین نتیجه گرفتند این روش
را میتوان بهطور جدی در راهبردهای برنامهریزی شهری برای افراد سالمند اعمال کرد .روزا 4و همکاران ()2101
چارچوبی سیستماتیک برای ارزیابی شهر دوستدار سالمند در پالو آلتو (کالیفرنیا) ارائه کردند که ارزیابی آن با استفاده از
ابزار اطالعات جغرافیایی مبتنی بر وب انجام شد .این مطالعه فضاهای باز ،حملونقل عمومی و خدمات مورد نیاز
سالمندان را بهعنوان زمینههای اصلی برای بهبود وضعیت شهر دوستدار سالمندان پیشنهاد کرد .جلوخانی-نیارکی و
همکاران ( )2103با جمعآوری اطالعات سالمندان با استفاده از  1 VGIو همچنین استفاده از تکنیکهای  GISو تحلیل
تصمیمگیری چندمعیاره به ارزیابی منطقۀ  9تهران از منظر شهر دوستدار سالمند پرداختند .نتایج آنها نشان داد که GIS

مشارکتی بههمراه تحلیلهای تصمیمگیری چندمعیارۀ مکانی میتواند روش مطمئنی برای ارزیابی باشد.
در این تحقیق ،به ارزیابی شهر دوستدار سالمند به روش تاپسیس 9سراسری 2و محلی 1پرداخته شد .در تاپسیس سراسری،
هر معیار دارای وزن یکسانی در سراسر منطقۀ مطالعاتی است ،اما در حالت محلی با توجه به تعریف نوع همسایگی ،وزنهای
متفاوتی به مکانها اختصاص مییابد که این خود سبب تغییر در وزن معیارها خواهد شد ( .)Jiang et al., 2007: 472دو
روش تصمیمگیری فوق برای ارزیابی شهر دوستدار سالمند در تعدادی از محلههای منطقۀ  9بهکار گرفته شد .درنهایت
نقشههای حاصل از هریک از روشها بههمراه نتایج بازدید میدانی با یکدیگر مقایسه شد .نتایج این مطالعه به ارزیابی
سیاستها ،رتبهبندی مکانها ،تدوین راهبردهای مدیریت و برنامهریزی شهری در منطقۀ مورد مطالعه منجر میشود و درک و
اولویتبندی مسائل اجتماعی برای برنامهریزان و مدیران شهری را بهمنظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تسهیل میسازد.

مبانینظری 
در هر جامعهای ،مناسبسازی فضای شهری ،عامل مهمی در جهت رسیدن به فرصتهای برابر همۀ افراد و اقشار جامعه
1. Multicriteria Decision Analysis
2. Geographic Information System
3. Carpentieri
4. Ruza
5. Volunteered Geographic Information
)6. TOPSIS (Technique for Ordered Preference by Similarity to Ideal Solution
7. Global
8. Local
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بهمنظور انجامدادن فعالیتهای اجتماعی است (عیسیلو و همکاران .)01 :0939 ،محلههای شهری براساس دردسترس-
بودن خدمات و امکانات از جمله حملونقل ،خدمات بهداشتی ،آلودگی ،مشارکت اجتماعی و تراکم مسکن ،شرایط
متفاوتی برای افراد سالمند بهوجود میآورند (.)Yan and Gao, 2014: 128
در سالهای اخیر ،اهمیت شهر دوستدار سالمند افزایش یافته که این امر سبب تعریف روشهای گوناگونی بهمنظور
ارزیابی و پایش شهر دوستدار سالمند شده است ( .)Bucker et al., 2019: 205تحقق شهر دوستدار سالمند نیازمند
ارزیابی دقیق و صحیح از خدمات شهری و تسهیالت ارائهشده به سالمندان است .درواقع ارزیابی و نظارت بر شهرها از
منظر شهر دوستدار سالمند ،پیشنیازی برای ایجاد محیطهای مناسب برای سالمندان است ( ;Ruza et al., 2015: 391

 .)Steels, 2015: 47ایجاد فضای شهری دوستدار سالمندان مزایایی نظیر تعامالت اجتماعی ،احساس ارزشمندی،
استقالل فردی و سالمت فیزیکی بههمراه خواهد داشت .الزمۀ این مناسبسازی ،ارزیابی شرایط فعلی و برنامهریزی
براساس نیاز اقشار ساکن بهویژه سالمندان در جامعه است .این موضوع بههمراه سیر افزایشی جمعیت پیر ،ارتقای تجزیه و
تحلیل مکانی و نظارت بر وضعیت دسترسی شهروندان بهویژه سالمندان به خدمات را ضروریتر از گذشته کرده است
( .)Kim, 2018: 4جلوخانی-نیارکی معتقد است ارزیابی سالمندپسندی شهر و مقایسۀ آن با خطمشی سازمان بهداشت
جهانی ،چشمانداز خوبی را دربارۀ نیازهای سالمندان فراهم میسازد .همچنین بهجای ارزیابی شاخصهای سالمندپسندی
بهصورت مجزا باید جامعۀ هدف را بههمراه مجموعهای از معیارها ارزیابی کرد که الزمۀ آن استفاده از روشها و ابزارهای
مناسب است (.)Jelokhani-Niaraki et al., 2019: 2–4
روشهای مختلفی برای ارزیابی سالمندپسندی شهری بهکار میرود .از جمله میتوان به پرسشنامه و آنالیز دادههای آن
در نرمافزارهای آماری و مکانی اشاره کرد ( Hassanzadeh et al., 2016: 60; Miremadi et al., 2020: 2; Morasae

 .)et al., 2012: 21; Kamal et al., 2019: 113شایو و هوآنگ ( )2104برای ارزیابی دیدگاه سالمندان در دسترسی
راحتتر به خدمات ،از پرسشنامه استفاده کردند .این مطالعه شامل هردو روش کیفی و کمی برای تجزیه و تحلیل دیدگاه
سالمندان است .روش دیگر بررسی محیطی است .این روش نیز مبتنی بر پرسشنامه است که توسط مرکز کنترل بیماریها و
پیشگیری از شبکۀ تحقیقات سالمند سالم تهیه شده است .این پرسشنامه ،محله و امنیت جامعه را با درنظرگرفتن نیازهای
سالمندان و افراد معلول ارزیابی میکند .در این روش ،عوامل مختلفی مانند پیادهروها ،ترافیک ،اتصال خیابانها،
زیباییشناسی محله و ایمنی امتیازدهی میشود ( .)Rosenberg et al., 2009: 214این روش اگرچه بهطور خاص برای
سالمندان ایجاد نشده است ،بهطور گسترده از آن استفاده میشود .از معایب روشهای مبتنی بر پرسشنامه میتوان به
کماهمیتدانستن بعد مکان ،بیکیفیتبودن دادههای جمعآوریشده ،توزیع نادرست دادهها در سطح منطقه ،محدودیت در
جمعآوری داده ( ،)O'donnell et al., 2007: 581پیچیدگی پارامترهای ورودی ،درک نادرست افراد از سؤاالت پرسشنامه،
ناپیوستهبودن تحلیلها و گاهی کوچکبودن جامعۀ آماری اشاره کرد (حسینی عباسآبادی و طالعی .)44 :0939 ،روش دیگر
برای ارزیابی شهر دوستدار سالمند ،استفاده از آمارهای سازمانهای سالمت و بهداشت در سطح جهانی و ملی است؛ مانند
گزارشهای سازمان بهداشت جهانی که هر سال به ارزیابی وضعیت سالمت کشورهای مختلف میپردازد ( Heart, 2010:

 .)21این روش عالوه بر اهمیت اندک به مکان ،بسیار کلی است؛ بهگونهای که معموالً دادهها را در سطح محله بررسی
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نمیکند و چشمانداز مناسبی به سازمانهای محلی نمیدهد ( .)Sansom and Portney, 2019: 34بهکارگیری الگوهای
دادهشده ،روش دیگر ارزیابی شهر دوستدار سالمند است .این روش نیز بهدلیل صدق در یک محل خاص با همان شرایط
مشخص ،جامعیت الزم را برای استفاده از الگوهای آماده در سایر شهرها ندارد .همانطور که نشان داده شد ،تقریباً تمام
روشهای ذکرشدۀ قبلی ،از ادغام دادههای مکانی و تجزیه و تحلیل در فرایندهای ارزیابی صرفنظر میکنند.
یکی از روشهای مؤثر برای ارزیابی شهر دوستدار سالمند ،استفاده از روشهای مبتنی بر  GISاست GIS .بهعنوان
ابزاری قدرتمند و یکپارچه با قابلیتهای منحصربهفرد برای ذخیرهسازی ،دستکاری ،تجزیه و تحلیل و تجسم دادههای
مکانی برای برنامهریزی و تصمیمگیری بیشتر شناخته میشود ( .)Malczewski and Rinner, 2015: 328ورچور
( )2104توزیع امکانات (خدمات بهداشتی ،فضای سبز و غیره) و دسترسی سالمندان را با استفاده از  GISبررسی کرد .با
تمام مزیتهای ذکرشده برای  ،GISاستفاده از آن بهمنظور ارزیابی شهر دوستدار سالمند با محدودیتهایی همراه است.
یکی از این محدودیتها نبود امکان مشارکت فعال سالمندان و درنظرنگرفتن نظرات ،نگرانیها و ایدههای این قشر از
جامعه است ( .)Jelokhani-Niaraki et al., 2018: 105; Jelokhani-Niaraki et al., 2019: 3براساس دیدگاه
استر ( )2102و استیلز ( ،)2101مشارکت فعال سالمندان و بررسی نظرات و ایدههای آنها یکی از عوامل اساسی در
دستیابی به هدف شهر دوستدار سالمند است .درواقع ،دغدغهها ،ترجیحات ،ایدهها و نظرات سالمندان را باید در فرایند
ارزیابی و ایجاد شهرهای دوستدار سالمند درنظر گرفت؛ زیرا ساکنان سالمند دانش و تجربۀ عمیقی از محیط زندگی خود
دارند و میتوانند در روند ارزیابیها شرکت کنند ( .)Verma and Huttunen, 2015: 94به عبارت دیگر ،ارزیابی شهر
دوستدار سالمند باید از رویکرد سنتی ،متمرکز ،متخصصمحور و از باال به پایین ،به رویهای عمومیتر ،مشارکتی ،ارتباطی
و سالمندمحور تبدیل شود ( .)Shorabeh et al., 2019: 2برای رسیدن به این هدف میتوان از روشهای  GISمبتنی
بر  MCDAاستفاده کرد که از مزایای این روشها ،استفاده از ابزارهای قدرتمند تحلیل مکانی با چندین معیار مختلف،
پیوستگی در تحلیلها ،کاهش هزینه ،تعریف سناریوهای مختلف در بعد محلی ،تغییر در وزن هر معیار (میزان اهمیت) و
مشارکت فعال گروههای هدف است (.)Jelokhani-Niaraki et al., 2019: 3

منطقۀموردمطالعه 
منطقۀ  9یکی از مهمترین مناطق مهم شهر تهران است که در مرکز شهر و با مختصات جغرافیایی  10/933422و
 91/2200019واقع شده است (شکل  .)0این منطقه شامل شش ناحیه و هجده محله با مساحت  41/2091هکتار ،حدود
 9/2درصد از سطح شهر تهران را شامل میشود .وجود خوابگاههای دانشجویی متعدد و مراکز تجاری و علمی ،کامالً بر
بافت جمعیتی و اجتماعی این منطقه تأثیر گذاشته است .براساس آخرین سرشماری رسمی کشور (سال  ،)0931این
منطقه دارای جمعیتی بالغ بر  210.914نفر است ( .)www.tehran.irبراساس دادههای مرکز آمار ایران ،تهران دارای
بیشترین جمعیت سالمند در کشور است و منطقۀ  9با  02درصد جمعیت سالمند ساکن ،در ردۀ دوم از میان مناطق 22گانۀ
شهرداری تهران قرار دارد ( .)www.amar.gov.irدر این پژوهش ،بخشی از ناحیۀ  9تهران شامل  412بلوک که در
محلههای قائممقام فراهانی ،انقالب اسالمی ،دانشگاه تهران ،بهجتآباد ،پارک الله و ایرانشهر واقع شدهاند بررسی شد.
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*
شک .9منطقۀموردمطالعه؛.9ایران.2،منطقۀ6تهران.9،محلههایموردمطالعه

روشتحقیق 
بهطورکلی ،فرایند ارزیابی کیفیت زندگی شهری سالمندان در این تحقیق را میتوان در چهار بخش کلی بیان کرد.0 :
تعیین منطقۀ مورد مطالعه .2 ،تعیین معیارهای ارزیابی یا تصمیمگیری .9 ،تعیین وزن معیارها و  .4وزندهی و همپبوشانی
نقشههای معیارها .بر این اساس ،پس از انتخاب منطقۀ مورد مطالعه ،معیارهای تأثیرگذار بر کیفیت زندگی شهری
سالمندان از منابع مختلف و براساس نظرات شهروندان سالمند ،انتخاب شد .در مرحلۀ بعد ،دادههای مورد نیاز با توجه به
معیارهای انتخابشده از منابع مختلف ،مشاهدات و تحقیقات محلی جمعآوری شد .درنهایت ،معیارهای تصمیمگیری
براساس نظرات شهروندان سالمند ،وزندهی و نقشۀ کیفیت زندگی شهری سالمندان براساس روش تاپسیس سراسری و
محلی تولید شد .روند کلی تحقیق حاضر در شکل  2نشان داده شده است.

شک .2مراح تحقیق 

977
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تصمیمگیریچندمعیارةسراسریومحلی 

روشهای

روشهای تصمیمگیری چندمعیاره روشهایی سراسری هستند که عمل تصمیمگیری در آنها با فرض همگنی مکانی
صورت میگیرد؛ بهگونهای که وزن یک معیار برای تکتک گزینههای موجود در منطقۀ مورد مطالعه یکسان درنظر
گرفته میشود ( .)Malczewski, 2011: 441یکی از مشکالت روشهای سراسری ،تخصیص وزنها به معیارها است
که منحصراً توسط تصمیمگیران انجام میگیرد ( .)Klausner, 2018: 78برای غلبه بر این مشکل ،از قاعدۀ دامنۀ
حساسیت 0استفاده میشود که به ارائۀ روشهای تصمیمگیری محلی انجامیده است.
تعیینمعیارها 
برای انتخاب معیارهای ارزیابی ،ابتدا تعدادی از منابع موجود در این زمینه بررسی شد ( Malczewski and Liu, 2014:

 )119و سپس نظرات کارشناسان دربارۀ کیفیت زندگی شهری سالمندان جمعآوری شد .از آنجا که شرایط محلی در هر
مکان متفاوت است و ممکن است افراد در مکانهای مختلف معیارهای متفاوتی برای کیفیت زندگی داشته باشند،
معیارهای مشابه با یکدیگر تجمیع و معیارهای محلی بومیسازی شدند .این معیارها هفت موردند که عبارتاند از :فاصله
از فضای سبز ،فاصله از خدمات حملونقل ،آلودگی ،فاصله از خدمات بهداشتی-درمانی ،فاصله از خدمات عمومی ،امنیت،
و وضعیت پیادهروها .درنهایت هر معیار با بهکارگیری تابع درونیابی  2 IDWاستخراج شد (جدول  .)0جدول  2نوع معیار،
منبع دریافت دادهها و وزن هر الیه را نشان میدهد.
جدول.9معیارهاومنابعدریافتآن

ردیف 
0
2
9
4
1
9
2

معیار 
فاصله از خدمات بهداشتی-درمانی
فاصله از خدمات حملونقل
امنیت
فاصله از فضای سبز
آلودگی
فاصله از خدمات عمومی
وضعیت پیادهروها

دادهها 
منبعدریافت 
)Jelokhani-Niaraki (2019

شهرداری تهران ()0931
حاجیلو ()0931
)Jelokhani-Niaraki (2019
)Bayat (2019
)Jelokhani-Niaraki (2019

برداشت میدانی توسط نگارنده

وزنمعیار 

وزن معیارهایی که به روش بهترین-بدترین بهدست آمد ،در جدول  2ارائه شده است؛ بهطوریکه بیشترین وزنها به-
ترتیب به معیارهای دسترسی به خدمات بهداشتی-درمانی و امنیت تعلق دارد .دو معیار آلودگی و دسترسی به فضای سبز
دارای وزن متوسط هستند و درنهایت ،کمترین وزنها به معیارهای دسترسی به خدمات عمومی ،دسترسی به حملونقل
عمومی و وضعیت پیادهروها تعلق میگیرد .


1. Range sensitivity principle
2. Inverse Distance Weight
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وزن معیارها

دسترسیبهخدمات

دسترسیبهخدمات

عمومی

آلودگی 

دسترسیبه

حم ونق عمومی 

پیادهروها 
وضعیت 

سبز 

بهداشتی-درمانی

1/21

1/00

1/04

1/01

1/12

دسترسیبهفضای



1/04

امنیت 

جدول.2وزنمعیارها 

1/03

روشتاپسیس 

 .9استانداردسازی معیارها:الزمۀ ترکیب الیۀ معیارها در روشهای  MCDAنیز مقیاسسازی (بدون بعدکردن)
آنها است .این کار با روش دامنۀ امتیاز 0صورت گرفت .در این روش ،هریک از معیارها براساس ماهیت حداقل یا حداکثر
خود با یکی از معادالت  0یا  2نرمال شد و در دامنۀ بین صفر تا یک قرار گرفت.
()0

V(aik) = ((aik – min(aik))) / rk

()2

V(aik) = ((max(aik) – aik)) /rk

در معادالت  0و  V(aik) ،2مقدار معیار نرمالشده aik ،مقدار اولیۀ معیار min(aik) ،و ) max(aikمقادیر حداقل و
حداکثر معیار و  rkدامنۀ تغییرات مقادیر اولیۀ معیار است.
 .2تعیینوزنمعیارها:روشهای مختلفی برای تعیین وزن معیارها وجود دارد .در این تحقیق ،با استفاده از روش
بهترین-بدترین ( )Rezaei, 2015: 54وزن معیارهای هفتگانه بهدست آمد .در روش بهترین-بدترین ،پس از مشخص
کردن بهترین و بدترین معیار ،مقایسۀ زوجی بین هریک از این دو معیار (بااهمیتترین و کماهمیتترین معیار) و سایر
معیارها صورت میگیرد .سپس یک مسئلۀ حداکثر-حداقل برای مشخصکردن وزن معیارها فرموله و حل میشود .در این
روش ،رابطهای برای محاسبۀ نرخ ناسازگاری بهمنظور بررسی اعتبار مقایسهها نیز درنظر گرفته شد .روش بهترین-
بدترین به دادههای مقایسهای کمتری نیاز دارد و در آن ،مقایسهها استوارتر است و جوابها اطمینان بیشتری دارند
(.)Rezaei, 2016: 128
.9محاسبۀفاصلهبینهرگزینهازنقاطایدهآلمثبتومنفی:فاصلۀ هندسی بین هر گزینه تا نقاط ایده
آل مثبت و منفی که با عنوان شباهت به نقاط مثبت و منفی نیز شناخته میشود ،با استفاده از معادالت  9و  4محاسبه
میشود:
()9

si = √∑(Wk(V*k – Vik))2

()4

di = √∑(Wk(Vik – Vk*))2

در معادالت  9و  si ،4فاصلۀ نقطۀ ایدهآل مثبت از گزینۀ  iام di ،فاصلۀ نقطۀ ایدهآل منفی از گزینۀ  iام Wk ،وزن
کلی معیار و * Vkو  *Vkبهترتیب مقادیر استانداردشدۀ حداکثر و حداقل مربوط به معیار  kام و گزینۀ  iام است.
1. Score range method
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راهح ایدهآل:در این مرحله ،با استفاده از دو پارامتر بهدستآمده از
 .6تعیینمیزاننزدیکیهرگزینهبه 
مرحلۀ  9و معادلۀ  ،1میزان نزدیکی هر گزینه به راهحل ایدهآل محاسبه میشود.
()1

)fi = di / (Si + di

گزینهها:در آخرین مرحله ،گزینههای موجود در منطقۀ مورد مطالعه با اعداد صحیح و مثبتی که از

رتبهبندی 
  .2
 0شروع میشود رتبهبندی میشود .عدد  0بیانگر بهترین گزینه است؛ درحالیکه با افزایش رتبه از کیفیت گزینهها کاسته
میشود .مراحل اجرای کار به روش تاپسیس در شکل  2ارائه شده است .مراحل روش تاپسیس محلی مشابه روش
تاپسیس سراسری است؛ با این تفاوت که در اولین مرحله از روش تاپسیس محلی ،نیاز به تعریف همسایگی وجود دارد.
بهطورکلی در تصمیمگیریهای محلی ،براساس مدل دادهها ،سه روش برای تعریف همسایگی قابلاستفاده است.0 :
واحدهای عملیاتی (مانند کاربریهای اراضی یا واحدهای زمینشناسی) .2 ،بلوکهای هماندازۀ بدون همپوشانی.9 ،
پنجرههای متحرک ( .)Rahman et al., 2014: 6995در این تحقیق بهدلیل استفاده از دادههای رستری ،از پنجرههای
متحرک 0با ابعاد  9×9برای تعریف همسایگی استفاده شد .بعد از تعریف همسایگی ،سایر محاسبات در داخل پنجرههای
تعریفشده برای سلول مرکزی با استفاده از سلولهای همسایه انجام میگیرد .مفهوم دامنۀ محلی در شکل  9آمده است.

شک .9مفهومدامنۀسراسریومحلی

ارزیابی 

بعد از اتمام مراحل الگوریتم روی الیهها ،برای ارزیابی نقشههای کیفیت حاصل از روشهای تاپسیس سراسری و محلی،
2

بازدید میدانی ،تکمیل پرسشنامه و اولویتبندی به روش بردا انجام میگیرد .ماتریس بردا روشی برای اولویتبندی n

گزینه از دید  mتصمیمگیر است؛ بهطوریکه تمامی معیارها در سطر  iو ستون  jبهطور جداگانه نوشته میشود و اولویت

9

1. Moving windows
2. Borda
3. Preference

989
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هر گزینه در قیاس با دیگر گزینهها در سلول تقاطع ( )ijبیان میشود .سپس مجموع اعداد هر ستون در سطر جداگانهای
قرار میگیرد که براساس بیشترین مجموع اعداد بهدستآمده برای هر ستون ،معیارها اولویتبندی میشوند ( Liao et

.)al., 2019: 123

نتایجوبحث 
نقشههایمعیارها 


نقشههای معیار بهکاررفته در تحقیق حاضر در شکل  4ارائه شده است .شکل -4الف بیانگر نقشۀ فاصله از خدمات
بهداشتی-درمانی است که در آن ،فاصلۀ اقلیدسی از کلینیکها ،اورژانس ،بیمارستان و داروخانهها محاسبه شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،مناطق جنوبی و شرقی در مقایسه با مناطق شمالی و مرکزی ،دسترسی نامناسبتری
دارند .در این نقشه ،مناطقی با دسترسی مناسب و نامناسب بهترتیب با رنگهای سبز و قرمز قابلمشاهده است .در شکل
-4ب ،فاصله از فضای سبز با استفاده از فاصلۀ اقلیدسی نسبت به پارکها و بوستانها نشان داده شده است .با افزایش
فاصله از این مکانها ،رنگ نقشه از سبز به قرمز تغییر مییابد .در این محلههای ششگانه ،محلۀ انقالب اسالمی و
دانشگاه تهران از نظر دسترسی سالمندان به فضای سبز ،از دسترسی مناسبی برخوردار نیستند و فاصلۀ زیادی با فضاهای
سبز اطراف دارند .نقشۀ امنیت در شکل -4پ آمده که سیر کاهشی امنیت را از شمال (رنگ سبز) به جنوب که با رنگ
قرمز مشخص شده است ،نشان میدهد .با توجه به شکل -4پ ،محلۀ ایرانشهر که در جنوب شرقی منطقۀ  9قرار دارد ،از
امنیت کمتری برخوردار است .منظور از امنیت در این نقشه میزان جرم و بزه اتفاقافتاده در محلهها است که به ثبت
نیروی انتظامی رسیده است .در شکل -4ت ،نقشۀ کیفیت معابر قابلرؤیت است که براساس یک سری از معیارها شامل
نوع پوشش ،عرض ،کیفیت ،تراکم جمعیت و روشنایی حاصل شده است .در این شکل ،رنگهای سبز و قرمز بهترتیب
نشانگر نواحیای با معابر باکیفیت و کمکیفیت است .این دادهها با برداشت میدانی صورتگرفته در معابر شهری
جمعآوری شده است .شکل -4ث خدمات عمومی را نشان میدهد که شامل فرهنگسرا ،فروشگاه زنجیرهای ،حسینیه،
مسجد ،مجتمع فرهنگی ،سرای محله ،سرویس بهداشتی و ترهبار است .در این نقشه نیز نواحی قرمزرنگ بیانگر فواصل
دورتر است .نقشۀ آلودگی محیطی در شکل -4ج ترسیم شده است که در آن ،میزان آلودگی از شمال به جنوب منطقه،
روند افزایشی دارد .شکل -4چ مربوط به میزان فاصله از وسایل حملونقل شامل اتوبوس و مترو است که نواحی
سبزرنگ بیانگر فواصل کم از وسایل حملونقل است .همانطور که مشخص است ،محلۀ پارک الله در شمال غربی
نقشه با سیستم حملونقل عمومی فاصلۀ بیشتری دارد .دادههای این نقشه از سامانۀ حملونقل و ترافیک شهرداری
تهران استخراج شده است.
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نقشههایمعیارمورداستفادهدرتحقیق؛الف)فاصلهازخدماتبهداشتی،ا)فاصلهازفضایسبز،پ)امنیت،ت)

شک .6
یادهروها،ث)خدماتعمومی 
وضعیتپ 

کیفیتزندگیسالمندانبراساستاپسیسسراسری 

با اجرای الگوریتم تاپسیس سراسری و نقشۀ نشاندادهشده در شکل -1الف میتوان استنباط کرد که کیفیت زندگی
سالمندان از شمال به جنوب منطقه دارای روند کاهشی است؛ بهطوریکه جنوب شرقی که محلۀ ایرانشهر در آن واقع شده،
دارای وضعیت نامناسبتری نسبت به سایر مناطق است .نوار شمالی در نقشۀ محلهها تقریباً شرایط یکدستی دارد .همچنین
نقشۀ خروجی نشاندهندۀ این است که قسمتهای شمال ،شمال شرق و مرکز منطقه از کیفیت خیلی باال و باال ،برای
زندگی سالمندان برخوردار است .این وضعیت عمدتاً بهدلیل فاصلۀ کم از خدمات بهداشتی-درمانی ،نرخ باالی امنیت و
آلودگی کمتر محیط است که بهترتیب وزنهای اول تا سوم را نیز به خود اختصاص داده است؛ درحالیکه نواحی جنوب و
بهویژه جنوب شرق منطقه از کیفیت زندگی پایین و خیلی پایین برخوردارند .نرخ پایین امنیت ،آلودگی بیشازحد و فاصلۀ زیاد
از خدمات بهداشت و درمان از دالیل اصلی ایجادکنندۀ این وضعیت محسوب میشوند .همچنین فاصلۀ نسبتاً زیاد از فضای
سبز و دسترسی کم به خدمات عمومی و حملونقل به این شرایط دامن زده است .با مقایسۀ نقشۀ -1الف با تکتک
معیارهای نشاندادهشده در شکل  4میتوان به تطابق بیشتر معیارها با وضع موجود در نقشۀ -1الف پی برد.
کیفیتزندگیسالمندانبراساسروشتاپسیسمحلی 

مطابق نقشۀ حاصل از روش تاپسیس محلی شکل -1ب ،پارامتر کیفیت زندگی سالمندی هیچگونه الگوی تغییرات
مشخصی ندارد؛ بهطوریکه پیکسلهای نشاندهندۀ زندگی باکیفیت در کل منطقه پراکنده شدهاند؛ چرا که در این روش،
برخالف تاپسیس سراسری که تنها از وزنهای سراسری هر معیار بهره میگیرد ،وزنهای محلی را در داخل همسایگی
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تعریفشده محاسبه میکند .برای محاسبۀ وزنهای محلی از دامنههای محلی محاسبهشده در پنجرههای  9×9استفاده
شد؛ بهطوریکه دامنۀ تغییرات محلی در گزینههای مختلف از یک معیار میتواند مقادیر متفاوتی داشته باشد .در تاپسیس
محلی ،هرچه این دامنه در داخل همسایگی تعریفشده مقدار کمتری را به خود اختصاص دهد ،وزن کمتری به معیارها
داده خواهد شد .درنتیجه اثرگذاری آن معیار در الگوریتم کمتر از بقیۀ معیارها خواهد شد .نقشۀ -1ب سیر افزایشی یا
کاهشی از یک جهت به جهت خاص دیگر را نشان نمیدهد .با مقایسۀ آن با تکتک معیارهای شکل  ،4تطابقی با
هیچکدام از معیارها بهطور مشخص و منطقی دیده نمیشود .همچنین با مقایسۀ نقشۀ -1ب و -1الف میتوان دریافت
که این دو نقشه بهطورکلی در بیشتر فضای خود بعد از اجرای الگوریتم با هم تطابق ندارند؛ هرچند که در قسمت جنوب
شرقی و غربی در نقشۀ -1الف بهطور کامل و -1ب تقریباً بهطور کامل ،در هردو رویکرد سراسری و محلی ،الگوریتم
تاپسیس وضعیت نامناسبی پس از اجرای دو الگوریتم دارد.

شک .2نقشۀکیفیتزندگیشهریبرایسالمندان،الف)تاپسیسسراسری،ا)تاپسیسمحلی 

بلوکهایشهری 
میانتینکیفیتزندگیسالمنداندر 

برای مقایسۀ بهتر نتایج دو روش تاپسیس سراسری و محلی ،میانگین مقادیر کیفیت زندگی در بلوکهای منطقۀ مورد
مطالعه محاسبه شد (شکل  .)9براساس شکل -9الف ،در نقشۀ حاصل از روش تاپسیس سراسری ،بلوکهای با میانگین
کیفیت زندگی خیلی باال عمدتاً در سه ناحیۀ شمالی منطقه (قائممقام-سنایی ،بهجتآباد و پارک الله) واقع شدهاند.
درواقع ،فاصلۀ کم از خدمات بهداشتی-درمانی ،نرخ باالی امنیت و آلودگی کم ،سه عامل اصلی مؤثر در این نتایج هستند.
شکل -9ب نیز نشانگر این واقعیت است که در نقشۀ حاصل از روش تاپسیس محلی ،بلوکهای با میانگین کیفیت خیلی
باال در تمامی نواحی ششگانه پراکنده شدهاند .دلیل ایجاد چنین حالتی ،محلیبودن روش و انجام محاسبات براساس
اصل دامنۀ حساسیت است .در این روش ،صرفنظر از پراکندگی بلوکهای زندگی بسیار باکیفیت در کل منطقه ،تعداد
بلوکهای زندگی بسیار باکیفیت در نواحی شمالی منطقه ( 42بلوک) بیشتر از نواحی جنوبی منطقه ( 22بلوک) است .این
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امر را میتوان شباهتی بین نتایج حاصل از دو روش تلقی کرد .جدول  9حاوی اطالعات مهم حاصل از نقشههای
میانگین کیفیت زندگی شهری است .همانطور که مشاهده میشود ،در روش تاپسیس سراسری 31 ،بلوک شهری
بهعنوان بلوکهای با باالترین میانگین کیفیت شناسایی شده است که از این تعداد ،بیشترین و کمترین تعداد بلوکها به-
ترتیب در نواحی پارک الله و دانشگاه تهران واقع شدهاند؛ درحالیکه این تعداد در روش تاپسیس محلی به  93بلوک
کاهش یافته است؛ بهگونهای که بیشترین و کمترین تعداد بلوکها در نواحی قائممقام-سنایی و میدان ولیعصر-انقالب
قرار گرفتهاند .به همین ترتیب ،سطح تحت پوشش طبقه با میانگین زندگی بسیار باکیفیت نیز در روش تاپسیس سراسری
( 922121/49مترمربع) بیشتر از مقدار حاصل از روش تاپسیس محلی ( 410133/29مترمربع) است .همچنین دامنۀ
تغییرات طبقه با بیشترین میانگین کیفیت زندگی در روش تاپسیس سراسری و تاپسیس محلی بهترتیب معادل -212
 1/124و  1/212-1/139بهدست آمده است .ستون آخر جدول  9مساحتهای مشترک مربوط به طبقه با میانگین کیفیت
خیلی باال در نواحی ششگانه است که از مقایسۀ نقشههای دو روش حاصل شده است .این مساحت در نواحی قائممقام
سنایی و پارک الله بهترتیب  02201/24و  21422/31مترمربع به دست آمده است؛ درحالیکه در چهار ناحیۀ دیگر ،سطح
مشترکی بین این طبقه از کیفیت دیده نشده است؛ بنابراین در نقشههای حاصل از دو روش ،کیفیت زندگی خیلی باال
بهصورت مشترک برای سطحی معادل  92940/22مترمربع برآورد شده است که مربوط به نیمۀ شمالی منطقۀ مورد
مطالعه است.

نامناحیه

بلوکهایبا
تعداد 

کیفیتزندگی

باالترینمیانتین

مساحتطبقهبا

نامناحیه

بلوکهایبا
تعداد 

باالترینمیانتین

کیفیتزندگی

مساحتطبقهبا

میانتینکیفیتخیلی

باال(مترمربع)

میانتینکیفیتخیلی

دامنۀ میانگین کیفیت زندگی در طبقۀ کیفیت خیلی باال:
1/212-1/124

دامنۀ میانگین کیفیت زندگی در طبقه کیفیت خیلی باال:
1/139-1/212

کیفیتخیلیباالیبیندوروش

باال(مترمربع) 

020332/90
049924/00
229430/13
9094/21
03112/21
1114/11
922121/49

قائممقام -سنایی
بهجتآباد
پارک الله
ایرانشهر
میدان انقالب
دانشگاه تهران
مجموع مساحت

20
2
03
01
9
3

013119/11
10192/13
39112/30
12929/32
02993/99
22920/91
410133/29

مساحتمشترکطبقهبامیانتین

تاپسیسسراسری

21
قائممقام-سنایی
21
بهجتآباد
41
پارک الله
0
ایرانشهر
9
میدان انقالب
0
دانشگاه تهران
مجموع مساحتها

تاپسیسمحلی

(مترمربع)

بلوکهایشهری
نقشههایشهردوستدارسالمنددر 

دستآمدهاز

جدول.9اطالعات 
به

02201/24
21422/31
مجموع
مساحتهای
مشترک:
92940/22
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شک .6نقشۀمیانتینکیفیتزندگیشهریبرایسالمندان؛الف)روشتاپسیسسراسری،ا)روشتاپسیسمحلی

نقشههایکیفیتبانتایجبازدیدمیدانی 

مقایسۀ

در بیشتر مسائل تصمیمگیری ،بهدستآوردن مقادیر واقعی بسیار سخت و همراه با عدم قطعیت است؛ بنابراین ،یکی از
راههای مناسب برای حل چنین مسائلی ،استفاده از رتبۀ مقایسهای آنها بهجای مقادیر دقیق عددی است .مطابق نتایج
روش بردا ،پارک الله در باالترین رتبه بهلحاظ کیفیت زندگی قرار دارد .نقشۀ حاصل از تاپسیس سراسری در این ناحیه با
روش بردا همخوانی دارد؛ چرا که بیشترین مساحت از طبقۀ با کیفیت خیلی باال ( 229.430مترمربع) در این ناحیه قرار
گرفته است .این در حالی است که در روش تاپسیس محلی ،بیشترین سطح از کیفیت خیلی باال ( 013.119مترمربع) به
قائممقام-سنایی تعلق دارد .در حالت کلی ،سه ناحیۀ شمالی شامل پارک الله ،بهجتآباد و قائممقام رتبههای باالتری را
در روش بردا کسب کردهاند و سه ناحیۀ واقع در نیمۀ جنوبی با عناوین میدان ولیعصر-انقالب ،ایرانشهر و دانشگاه تهران
در اولویتهای بعدی بهلحاظ کیفیت قرار گرفتهاند (جدول  4و شکل  .)2براساس مساحتها و تعداد بلوکهای مربوط به
طبقۀ با کیفیت خیلی باال در جدول  9این اولویتبندی با نتایج تاپسیس سراسری همخوانی بسیار باالیی دارد ،اما مطابق
نتایج روش تاپسیس محلی ،بعد از قائممقام-سنایی و پارک الله ،ناحیههای دانشگاه تهران ،ایرانشهر ،بهجتآباد و میدان
انقالب بهترتیب در اولویتهای بعدی قرار دارند .همچنین نتایج این تحقیق با تحقیق جلوخانی-نیارکی و همکاران
( ،)2103اسدی الری 0و همکاران (2111؛  )2109و بیات )2103( 2مطابقت زیادی دارد.

1. Asadi-Lari
2. Bayat
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مقایسههابهروشبردا

جدول.6نتایج

نواحی
پارک الله
بهجتآباد
قائممقام
دانشگاه تهران
انقالب
ایرانشهر
مجموع
شمارۀ اولویت

پارکالله
1
91
93
93
91
91
013
0

به تآباد
2
1
29
99
99
90
021
2

قائممقام

0
02
1
92
91
99
020
9

دانشتاهتهران
0
4
9
1
2
2
02
9

انقالا
2
2
01
91
1
23
19
4

ایرانشهر
1
3
4
99
00
1
92
1

شک .7نقشۀحاص ازروشBorda

نتی هگیری 
براساس نتایج میتوان دریافت که استفاده از رویکرد محلی با پنجرۀ  9×9بهشدت بر نتایج اثر میگذارد؛ بهگونهای که
این تغییرات میتواند در رتبهبندی و تغییر کلی نتایج تأثیرگذار باشد .نتایج ارزیابی میدانی نیز این واقعیت را تأیید میکند
که روش تاپسیس سراسری تطابق بیشتری با وضع موجود محلهها دارد و استفاده از آن بهتر از روش تاپسیس محلی با
پنجرۀ  9×9است .درواقع ،تغییر اندازۀ پنجره میتواند در نتیجهگیری نهایی و رتبهبندی محلهها تأثیرگذار باشد
( .)Malczewski and Rinner, 2015: 250کوچکترگرفتن اندازۀ پنجره میتواند به افزایش برداشت داده ،تحلیل و
حجم محاسبات منجر شود که این خود ضمن دورکردن تحقیق از شرایط موجود ،هزینههای جانبی بسیاری بههمراه دارد.
از طرفی کلینگری و دادن یک وزن ثابت برای هر معیار گاهی موجب حذف ناخواستۀ برخی کاستیها میشود .با توجه
به نقشهها و جداول خروجی میتوان گفت که روش تاپسیس محلی زمانی که دامنۀ تغییرات معیارهای بهکاررفته مقادیر
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بزرگی را در مقیاس جغرافیایی کوچک به خود اختصاص دهد ،نتیجۀ قابلقبولی را ارائه میدهد .درواقع سطح مشترک
مربوط به طبقۀ با میانگین کیفیت خیلی باالی زندگی ،بین نقشههای حاصل از دو روش نیز معادل  92940/22مترمربع
بهدست آمد که نواحی قائممقام و پارک الله را تحت پوشش قرار میدهد .مطابق مطالعات میدانی صورتگرفته ،نیمۀ
شمالی منطقه از کیفیت بهتری بهلحاظ زندگی سالمندان برخوردار است .این مطالعات با نقشههای حاصل از هردو روش
مطابقت دارد ،اما میزان مطابقت آن با نقشۀ حاصل از روش تاپسیس سراسری بهمراتب بیشتر است .با توجه به
درنظرگرفتن تعداد مناسبی از معیارها میتوان از نتایج این تحقیق در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای شهری بهره برد.
در ضمن پیشنهاد میشود مطالعات بعدی ،روش تاپسیس محلی را با اندازۀ بزرگتری از پیکسلها و بلوکها اجرا کنند.
در این حالت ممکن است روش تاپسیس محلی به نتایج بهتری منجر شود (.)Malczewski and Rinner, 2015: 262
در این پژوهش ،تعداد بلوکهای نسبتاً زیاد و نیروی انسانی کم موجب شد تا اعتبارسنجی نتایج بهجای بلوکها در سطح
محلهها انجام شود .در تحقیقات آتی بهتر است ضمن استفاده از شاخصهای بیشتری که ممکن است در کیفیت زندگی
شهری سالمندان نقش داشته باشند ،اعتبارسنجی در سطح بلوکهای شهری صورت پذیرد .همچنین پیشنهاد میشود از
دیگر روشهای تصمیمگیری چندمعیاره استفاده و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شود.
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