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چکیده
بشـر امـروزي در اثـر برهـم زدن تـوازن زندگـي، عدم توجـه بـه 
اسـتفاده  و  سـلطه جويانه  رفتـار  بومـي،  و  محيطـي  فاکتورهـاي 
ابـزاري از طبيعـت بـه بحرانـي عظيـم گرفتار شـده اسـت و خود را 
در مواجهـه بـا آينـده اي مبهـم و خطـرزا مـي بيند. اين امر سـبب 
شـكل گيري تدريجـي رويكـردي بـه نـام توسـعه پايدار شـده کـه 
هـدف اصلـی آن، تاميـن نيازهـای اساسـی، بهبـود سـطح زندگـی، 
اداره بهتـر اکوسيسـتم ها می باشـد. بـدون شـك بحـث از پايـداري 
و توسـعه پايـدار بـدون توجـه به شـهرها و شهرنشـيني بی معنــي 
خواهـد بـود شـهرها بـه عنوان عامـل اصلـي ايجادکننـده ناپايداري 
در جهـان بـه شـمار مــي رونــد و در واقــع پايـداري شـهري و 
پايـداري جهانـي هـر دو مفهومـي واحـد هسـتند. بـر ايـن اسـاس 
بـا توجه به پيچيــدگي ذاتــي شـهرها و ابعاد مختلـف تأثيرگذاري 
آنهـا، شـناخت عوامـل اصلـي و کليـدي در جهـت دسـتيابي بـه 
پايـداري شـهري، ضـروري بـه نظـر مي رسـد. بنابرايـن، شناسـايی 
و اولويـت سـنجی عوامـل موثـر بـر توسـعه پايـداری شـهری يـك 
مسـئله  راهبـردی بـوده و در درازمـدت دارای پيامدهـای شـگرف و 
بـا اهميتـی در حوزه هـای مختلـف اقتصـادی، اجتماعی، بهداشـت 
و سـامت اسـت. تحقيـق حاضـر از نـوع کاربردی-  توصيفی اسـت 
کـه در آن تـاش شـده بـا بهره گيـری از تكنيـك فرآينـد تحليـل 
توسـعه  شـاخص های  از  اهميت سـنجی  فـازی،  مراتبـی  سلسـله 
پايـدار بـر اسـاس نظـرات خبـرگان داشـته باشـد. تحليـل داده هـا 
نشـان می دهـد کـه از ميـان شـاخص های اصلـی، شـاخص های 
سـامت شـهری، سيسـتم دولتـی مطلـوب و محيط زيسـت پايدار 

بـه ترتيـب دارای بيشـترين اهميـت می باشـند. 
واژگان کلیدي: توسـعه پايدار شـهری، شهرسـتان بوشـهر، منطق 

فـازي، فراينـد تحليل سلسـله مراتبی.
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Application of Hierarchical Approach to Estimate the 
Importance of Elements of Urban Development in a 
Fuzzy Environment

Abstract:
Today human is engaged with a great crisis as a result of 
his unbalancing the life, neglecting indigenous and envi-
ronmental factors, and hegemonic behavior toward nature. 
This has ended to creation of an approach called sustain-
able development whose main aims are to meet the essential 
needs, improvement of life quality, and better management 
of ecosystems. Obviously it is meaningless to discuss sus-
tainability and sustainable development in the absence of 
cities and urban life. Cities are counted for as the main rea-
sons for unsustainability the world over, however urban sus-
tainability and global sustainability are the same concepts.  
Therefore, knowing key elements to reach this station is 
necessary, whereas recognition and prioritization of effec-
tive key elements in sustainable development is strategic 
and entails economic, social, and health-related results in 
the sequence of time. The current study is descriptive-ana-
lytic in which attempts have been made to estimate the im-
portance of main indices of sustainable development based 
on the opinions of elites using a fuzzy hierarchical analysis 
process technic. Analysis of the data shows that from among 
main indices, urban health, desirable governmental system, 
and sustainable environment are respectively of the highest 
importance.
Key Words: Urban Sustainable Development, Bushehr 
City, Fuzzy Logic, Fuzzy Hierarchical Analysis Process.
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1. مقدمه
مديريـت امـور شـهري، آنهـم در شـرايط کنونـي کـه 
شـهرها با رشـد شـتابان و خلق مسـتمر مسـائل جديد 
مواجـه مـي باشـند، وظيفـه اي بسـيار دشـوار اسـت 
کـه پايانـي بـرآن متصـور نمي تـوان شـد. در تـب و 
تـاب جهانـي شـدن و رقابـت شـديد شـهرها در جذب 
سـرمايه ها و ارتقـاء رفـاه شـهروندان در ابعـاد مختلـف 
همچـون  زيانبـاري  پيامدهـاي  اقتصـادي  اجتماعـي، 
کاهـش حـس تعلـق خاطـر، از دسـت رفتـن هويـت 
محلـي، دوقطبـي شـدن جامعـه، نزول شـرايط زيسـت 
محيطـي نيـز بروز مي نمايـد. الجرم براي مواجه شـدن 
بـا ايـن تبعـات چـاره اي نيسـت جـزء اينكـه هدايت و 
راهبـري خردمندانـه و اصولي توسـعه شـهرها را بجاي 
خوش بـاوري و رهاسـازي رشـد شـهرها جايگزين نمود 
)پرهيـزکار و فيـروز بخـت، 1390(. در چنيـن حالتـي 
مديريت شـهري ديگر صرفاً مديريت مشـكات شـهر را 
برعهـده ندارد، بلكـه فراتر از اين موضوع، راهبري شـهر 
بـه سـوي توسـعه اي همـه جانبـه و پايـدار را برعهـده 
دارد. توسـعه پايـدار يـك مفهـوم قابـل بحـث بـا دامنه 
گسـتردهاي از معانـي اسـت. در يـك سـطح انتزاعي و 
ذهنـي، پايـداري بـا حفاظـت و يـا بهبود سيسـتم هاي 
يكپارچه طبيعي، کــه در کل زنــدگي در روي سـياره  
)پورجعفـر  دارد  ارتبـاط  مي شـود،  شــامل  را  زميـن 
و خدائـی، 1389(. امـروز ضـرورت توجـه بـه توسـعه 
پايـدار از جملـه اموری اسـت کـه همـگان در آن اتفاق 
نظـر دارنـد. شـهرهای جديـد بـه دليـل عـدم رعايـت 
بـا  پايـدار در شكل گيری شـان  شـاخص های توسـعه 
مشـكات کالبدی، اقتصادی، اجتماعی بسـياری مواجه 
می باشـند )مفرد و فرامـرزی، 1392(. پارادايم توسـعه 
پايـدار شـهری بـا اسـتراتژی حفاظـت جهانـی بـه طور 
گسـترده ای مطرح شـد تـا حفاظت از منابـع طبيعی و 
محيـط زيسـت را در راسـتای ايفای نقش رفاه انسـانی 
بـه نحـو مطلـوب مديريـت نمايـد. بـه دنبـال نظريـه 
توسـعه پايـدار، توسـعه پايـدار شـهری مطـرح شـد که 
شـكلی از توسـعه امـروزی بـوده و تـوان توسـعه مداوم 
شـهرها نسـل های آينـده را تضميـن می نمايـد که در 

ايـن نظريـه، شـهر پايـدار، شـهری اسـت کـه بـه دليل 
اسـتفاده اقتصـادی از منابـع، اجتنـاب از توليـد بيش از 
حـد ضايعـات و بازيافـت آن ها تا حد ممكـن و پذيرش 
سياسـت های مفيـد در دراز مدت، قادر بـه ادامه حيات 
پايـدار می بايسـت  برنامه ريـزان شـهر  و  باشـد  خـود 
هـدف خـود را بـر ايجـاد شـهرهايی بـا ورودی کمتـر 
انـرژی و مصالـح و خروجـی کمتـر ضايعـات و آلودگـی 
متمرکـز کنند )تقوايی و صفرآبـادی،  1392(. از اين رو 
افزايـش آگاهـی برنامه ريزان و مديران شـهری در مورد 
ابعـاد گوناگون توسـعه و اجـرای اقداماتی کـه به تعادل 
زمينه سـاز  بينجامـد،  اجتماعـی  تعـادل  و  اکولوژيـك 
اسـتقرار توسـعه پايدار شـهری می گردد )حسـين زاده 
و دليـر، 1385(. نگـرش توسـعه پايـدار بر اين انديشـه 
است که فنآوري نمي توانــد هر گونــه کــاهش منـابع 
طبيعــي را جبــران سـازد و سـرمايه طبيعـي مكمـل 
سرمايه انسان ساخت اســت و در ايـن راسـتا سـازمان 
ملــل از مبــاني و ديــدگاه مفهومـي توسـعه پايـدار 
حمايـت مي کنـد و راه دسـت يابي بـه توسـعه پايـدار 
را وجـود بســترهاي فرهنگــي مناســب مي دانـد که 
بـا آمـوزش و آگاهـي دادن بـه مـردم مي تـوان بـه آن 
دسـت يافـت. بـدون شـك بحـث از پايـداري و توسـعه 
پايدار بدون توجه به شـهرها و شهرنشـيني بی معنــي 
خواهد بود؛ شـهرها بـه عنوان عامل اصلـي ايجادکننده 
ناپايـداري در جهـان به شـمار مــي رونــد و در واقــع 
پايـداري شـهري و پايـداري جهانـي هـر دو مفهومـي 
واحـد هسـتند. بـر اين اسـاس بـا توجه به پيچيــدگي 
ابعـاد مختلـف تأثيرگـذاري آن هـا،  ذاتــي شـهرها و 
شـناخت عوامـل اصلـي و کليـدي و اهميـت سـنجی 
آن هـا در جهت دسـتيابي به پايداري شـهري، ضروري 

نظـر مي رسـد.  به 
2- پیشینه تحقیق

مفهـوم توسـعه پايـدار شـهري در ادبيات جهانـي براي 
نخسـتين بار در سـال1987ميادي با انتشـار گزارشي 
کميسـيون جهانـي محيـط زيسـت و توسـعه سـازمان 
ملـل متحـد با نـام »آينـده مشـترك« مطرح شـد. اين 
گـزارش کـه به گزارش بروتلند1 مشـهور اسـت توسـعه 

1. The Bruntland commission
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پايـدار را توسـعه اي می دانـد که نيازهاي زمـان حال را 
تأميـن مي کنـد بـدون آنكـه توانايي نسـل هاي آتي در 
پاسـخگويي بـه نيازهايشـان را بـه خطر بينـدازد )ذاکر 
حقيقـي، 1384(. تحـول مفهـوم توسـعه در خال قرن 
گذشـته خصوصـاً پنـج دهـه اخيـر آن، مفهوم توسـعه 
شـهري را نيـز متحـول نمـوده اسـت. پـس از جنـگ 
جهانـي دوم، مفهـوم کلي توسـعه از چارچوب يك رويه 
صرفـاً اقتصـادي و عمدتـاً بـه مفهوم رشـد آغـاز گرديد 
و بـا بسـط و تبييـن، در حـال حاضـر در غالب توسـعه 
پايـدار مطرح مـي گردد ومبتني بر کلـي نگري و جامع 
نگـري مـي باشـد )پرهيـزکار و فيـروز بخـت،1390(.  
بررسـي سـير تحـوالت انديشـه و تفكـر توسـعه طـي 
دهه هـای اخيـر بـه خوبـي بيانگر آن اسـت کـه پس از 
بعـد اقتصـادي، ابعـاد اجتماعـي و زيسـت محيطي نيز 
بـر مفهـوم توسـعه افـزوده گرديـد و توسـعه پايـدار در 
مسـير انطبـاق ايـن ابعـاد، واقعيت هاي پيچيـده حيات 
شـهري را مشـخص و بـراي کاهـش يـا رفـع تنگناها و 
نارسـايي ها راه حل هـاي اجرايـي مختلـف و در عيـن 

 .)Maoh, 2009( حـال جامعـي ارائـه مي نمايـد
در سـال های اخيـر پژوهش هـای گوناگونـی در زمينـه 
توسـعه پايـدار شـهری صـورت گرفته اسـت کـه برخی 

از آن هـا عبارتند از:
)*( پورجعفـر و خدائـی )1389( تحقيقـی را بـا عنوان 
شاخص شناسـي توسـعه پايـدار شـهري انجـام دادنـد. 
در ايـن مقالـه بـا اسـتفاده از روش اسـنادي به بررسـي 
مسـأله توسـعه شـهري پايـدار، نظريـات در رابطـه بـا 
مفاهيـم و تعاريـف توسـعه پايـدار شـهري و کارکـرد 
فضاهـاي عمومـي شـهري پرداختـه شـده اسـت. در 
ادامه شـاخص شناسـي توسـعه پايدار از منظر کالبدي، 
اقتصادي، اجتماعي و زيسـت محيطي بيان شـده است. 
هم چنين سـعي شـده اسـت تـا شـاخص هاي پايداري 
شـهري پس از شـناخت، طبقه بندي شده و ماحظات 
زيسـت  و  کالبـدي  اقتصـادي،  فرهنگـي،  اجتماعـي- 
محيطـي آن-ها در بسـتر اجرايي شـهرهاي پايدار مورد 
تحليـل و بررسـي قرار گيرد تـا از اين گذار به شـاخص 
شناسـي جامعي از اصول و قواعد توسـعه پايدار شـهري 

دسـت يابـد )پور جعفـر و خدائـی، 1389(. 
بـا عنـوان عوامـل  )*( ملكشـاه )1389( تحقيقـی را 
ناپايداري توسـعه شـهري در ايران انجـام دادند. تحقيق 
حاضر می-کوشـد تـا اثبات نمايد چگونه شـاخص هاي 
توسـعه و گـذار جامعـه از سـنت بـه مدرنيتـه عامـل 
اصلي ناپايداري توسـعه شـهري در ايران ميباشـند. اين 
نوشـتار يـك پژوهـش تطبيقـي- تاريخي اسـت. بدين 
شـكل کـه در يـك تحليـل تاريخـي مدرنيته و توسـعه 
شـهر ايرانـي را در قياس با همان روند در غرب بررسـي 
مي کند تا چگونگي شـكل گيري شـهر مـدرن ايراني و 
تفاوتهاي آن با توسـعه شـهري در غرب مشخص گردد. 
شـهر مـدرن ايرانـي تنها حـول محور قدرت سياسـي و 
بـا الگويـي بيـرون از خـود شـكل مي گيـرد. همزمانـي 
سـبب  ايـران  در  نفتـي  درآمدهـاي  بـا  دولت سـازي 
خلـق دولتـي با اختيـارات و حجم وسـيع ولـي طبقات 
اجتماعـي و جامعـه مدني وابسـته به سـاختار سياسـي 
گشـت. بـه لحـاظ نـوع نگـرش نيز توسـعه شـهري در 
ايـران سـطحي و فيزيكـي شـكل مي گيـرد. ايـن مدل 
از توسـعه شـهري سـبب خلـق نوعـي شـبه مدرنيسـم 
در ايـران شـد شـد. خصوصيـات ايـن شـبه مدرنيسـم 
در تمـام زمينه هـا در شـهر ايرانـي قابل مشـاهده بوده 
کـه حاصـل آن، تضـاد و نابرابـري در تمامـي زمينه هـا 
در شـهر اسـت. تغييـر در نـوع نـگاه بـه مفهوم شـهر و 
شهرنشـيني بـه لحـاظ ذهني و تغييـر در شـيوه توزيع 
ابـزار قـدرت ميـان جامعـه مدنـي و حاکميت سياسـي 
اصلـي تريـن راهـكار براي رسـيدن به توسـعه شـهري 

پايـدار در ايـران اسـت )ملكشـاه، 1389(. 
)*( شـالی و بهبوديـان )1389( تحقيقـی را بـا هـدف 
بررسـي معيارهاي ارتقاء سـرزندگي در فضاهاي عمومي 
جهـت نيـل به سـرزندگي پايدار شـهري و بررسـي اين 
معيارهـا در فضـاي عمومـي مرکز شـهر جديـد گلبهار 
انجـام دادنـد. با تكيـه برنظريه هـا و تجربيـات موجود، 
فضاهـاي  در  پايـدار  سـرزندگي  بـه  نيـل  معيارهـاي 
عمومـي بارعايـت شـاخص هاي توسـعه پايـدار عبارت 
از تنـوع جاذبـه هـا، فعاليت هـاي شـبانه روزي، قابليت 
مشـارکت  بهداشـت،  آسـايش،  اتصـال،  و  دسترسـي 
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شـهروندان، زيبايـي شناسـي، خوانايـي می باشـند. بـر 
ايـن اسـاس معيارهـاي فرعـي تاثيرگـذار بـر هريـك از 
شـاخص هاي اصلـي چـون تنوع خدمـات و دادوسـتد، 
تنـوع فعاليـت هـاي هنـري و سـرگرمي، کاربري هـاي 
مختلـط، حمـل و نقل عمومـي، پيـاده روي و دوچرخه 
سـواري، ضوابـط بـراي افراد بـا نيازهاي خـاص، امنيت 
اجتماعـي و کالبـدي، هويـت و حـس تعلـق بـه مكان، 
مديريـت شـهري، عدالت و ... معرفي مي شـوند )شـالی 

و بهبوديـان، 1389(. 
)*( پرهيـزکار و فيروزبخت )1390( پزوهشـی با عنوان 
چشـم انـداز مديريـت شـهري در ايـران بـا تأکيـد بـر 
توسـعه پايـدار شـهري انجام دادنـد. تحقيـق حاضر در 
پـي تحليـل نظـام مديريـت شـهري در ايـران بـا بهـره 
گيـري از قوانيـن مـورد عمـل و چشـم انداز آتـي آن با 
اسـتناد بـه رويكـرد دولت مي باشـد و در ادامـه باتوجه 
به سلسـله مباحـث و موضوعات پيرامون توسـعه پايدار 
شـهري، افـق آتـي مديريت شـهري بـا رويكرد توسـعه 
پايـدار تحليـل و ارزيابي گرديده اسـت و نتايج نمايانگر 
ايـن موضـوع اسـت کـه تغييـر نظـام مديريت شـهري 
تمرکـز گـرا بـه سـوي نظـام مديريـت غيـر شـهري 
متمرکـز، الجـرم بايسـتي بـر اسـاس رويكـرد توسـعه 
پايـدار شـهري باشـد )پرهيـزکار و فيروزبخـت،1390(. 
بـه  تحقيقـی  در   )1392( صفرآبـادی  و  تقوايـی   )*(
توسـعه پايـدار شـهری و برخـی از عوامـل مؤثـر بـر آن 
پرداختنـد. نتايـج نشـان می دهـد کـه عوامل سـامت 
شـهری، سيسـتم دولتی مطلوب، محيط زيسـت پايدار، 
سـاختار آموزشـی، و شـادمانی بـر توسـعه پايـدار تأثير 

مثبـت دارنـد )تقوايـی و صفرآبـادی، 1392(. 
)*( حسـين زاده و هوشـيار )1385( در تحقيقـی بـه 
ديدگاههـا، عوامـل و عناصـر موثـر در توسـعه فيزيكـی 
شـهرهای ايـران پرداختنـد. پژوهـش حاضر، بـه دنبال 
بررسـی عوامل مؤثر بر رشـد و توسـعه فيزيكی شهرها، 
همچنين بررسـی مباحـث نظری و کاربـردی مرتبط با 
انـگاره توسـعه فيزيكی شـهری پايدار و سودجسـتن از 
آن بـه عنـوان ابزاری در توسـعه شـهری پويـا از ديدگاه 
مبحـث توسـعه پايـدار، نگـرش سيسـتمی و ماحظات 

زيسـت محيطـی، اجتماعی و اقتصادی اسـت )حسـين 
زاده و هوشـيار، 1385(. 

)*( تقوايـی و همـكاران )1388( در پژوهشـی با عنوان 
تحليلـی بـر سـنجش عوامـل مؤثـر بـر شـهروندان در 
از  شـهروندان  ارزيابـی  معتقدنـد  شـهری،  مديريـت 
پيامدهـای مشـارکت مثبـت بـوده، بيشـتر شـهروندان 
معتقدنـد کـه  بـا مشـارکت می توان بـه توسـعه پايدار 

شـهری دسـت يافـت )تقوايـی و همـكاران، 1388(. 
در  کـه  پژوهشـی  در   )2007( همـكاران  و  دران   )*(
چارچـوب توسـعه پايـدار شـهری در کشـور مكزيـك 
انجـام گرفتـه اسـت به سـاختار جديدی بـرای پايداری 
شـهر بـا عنـوان سـامانه پويـا بـرای دوره بيسـت سـاله 

دسـت يافتنـد )دران و همـكاران، 2007(.
3- روش تحقیق 

ايـن تحقيق که در شهرسـتان بوشـهر انجـام گرديد، از 
نظـر هـدف از نوع کاربـردي و از لحاظ نحـوه گردآوري 
و  تجزيـه  بـراي  می باشـد.  توصيفـي  نـوع  از  داده هـا 
تحليـل اطاعـات از تكنيـك فرآينـد تحليـل سلسـله 
مراتبـی بـا رويكـرد فـازي بـه دليـل دارا بـودن قابليت 
باالتـر بـه ترتيـب بخش های زير اسـتفاده شـده اسـت. 

3-1- ساخت درخت سلسله مراتبی مسأله 
در اوليـن گام تـاش می شـود تـا مسـأله مـورد نظر به 
طـور واضـح و دقيـق تعريـف شـده و بـه يك سيسـتم 
معقـول و منطقـي هماننـد يـك سلسـله تجزيـه گردد. 
بديـن ترتيـب خوشـه ها )گـره( و عناصر مربـوط به هر 
خوشـه در يـك سـاختار سلسـله مراتب تصميم  نشـان 

داده می شـوند )وانـگ ، 2008(.
3-2- تعريف اعداد فازي مثلثي

ماتريس هـاي  تـا  اسـت  الزم  مرحلـه  ايـن  در 
مقايسـات زوجـی تشـكيل شـوند. جمـع آوري نظـرات 
پاسـخ دهندگان به صـورت متغيرهاي زبانـي و در قالب 
طيف شـش قسـمتی ليكـرت، صـورت می گيـرد. پس 
از ايـن اقـدام، می تـوان متغيرهاي زبانـي را به عددهاي 

فـازي مثلثـي، بـر مبنـاي جـدول )1( تبديـل نمـود 
زوجـی  مقايسـات  پرسشـنامه های  تكميـل  از  پـس 
محاسـبات  انجـام  جهـت  تصميم گيرنـدگان،  توسـط 
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نيـاز  می باشـد کـه متغيرهـای زبانـی بـه اعـداد فازی 
تبديـل گردنـد. بدين منظور، در تحقيـق حاضر از طيف 

طراحـی شـده در جـدول مذکـور اسـتفاده گرديـد.
3-3-انجام مقايسات زوجي

در فراينـد فرايند تحليل سلسـله مراتبـي فازی، اهميت 
مقايسـات  انجـام  بـا  گزينه هـا  و  شـاخص ها  نسـبي 
 .)2009  ، ويـی  و  )نايـگ  مي شـوند  حاصـل  زوجـي 
در ايـن مرحلـه بـر اسـاس نظـرات افـراد خبـره و بـا 
بهره گيـري از اعـداد فـازي مورد اشـاره، اهميت نسـبي 
شـاخص ها نسـبت به يكديگر محاسـبه و بر اسـاس آن 
~′A بـه فـرم زيـر تشـكيل 

ماتريـس مقايسـات زوجـي 
ija  يك عـدد فـازي مثلثي بوده  ′~ مي گـردد. بطوريكـه 
jام نسـبت به شاخصiو بيانگر اهميت نسـبي شـاخص

ام مي باشـد )پانـدی، 2009(.
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3-4- تشکیل ماتريس قضاوت
جهـت ادغـام نظـرات، از روابـط زيـر جهـت تشـكيل 
ماتريـس قضـاوت اسـتفاده مي شود)شـانی ، 2008(.
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3-5- محاسبه اوزان ماتريس  قضاوت 
پـس از تشـكيل ماتريس قضـاوت، بايـد اوزان هريك از 
ماتريس هـاي قضاوت محاسـبه شـود. بـرای اين منظور 
در مطالعـه حاضـر از روش تحليـل توسـعه اي چانـگ 
اسـتفاده  شـد )سـعادتين ، 2009(. جدول )2( نمايانگر 

مراحـل روش تحليـل توسـعه اي چانگ می باشـد.
4- کاربرد مدل و تحلیل يافته ها

متدولـوژی پيشـنهادی و عمليات مربوط بـه آن در يك 
مطالعـه مـوردی به کار گرفته شـد و نتايـج زير حاصل 
شـدند. الزم بـه ذکـر اسـت بـه دليـل محدوديت هـاي 
مربـوط بـه حجم بـاالي اطاعات مورد بررسـي، به ذکر 
کلـي نتايـج حاصل از اجـراي متدولوژي مورد اسـتفاده 

پرداخته شـده است.
4-1- شناسايی شاخص های اصلی و فرعی

بـر مبنـاي مطالعـه ادبيـات موضوعـی، مـدل مفهومـی 
و سلسـله مراتبـی بـر پايـه تحقيـق تقوايـی و صفـر 
آبـادی)1392( به صورت شـكل )1( ترسـيم مي گردد.

4-2- ايجاد ماتريس مقايسات زوجي فازي 
بـا عطـف به سـاختار سلسـله مراتبی حاصل از بررسـي 
مـوردي تحقيق حاضـر، ماتريس های مقايسـات زوجی 
متشـكل از نظـرات متخصصيـن پژوهـش بدسـت مـی 
آينـد الزم بـه ذکـر اسـت کـه تمامـی ماتريس هـای 
مقايسـات زوجـی بكار رفته در اين پژو.هـش دارای نرخ 
ناسـازگاری کمتـر از 1/. مـی باشـند بـه لحـاظ حجيم 
بـودن محاسـبات مربوطـه تنهـا بـه ماتريس مقايسـات 
زوجـی بين شـيوه هـای اصلی نسـبت به هدف توسـط 

متخصـص اول  اشـاره شـده اسـت)جدول 3(. 
جـدول 3 بيانگـر ماتريـس  مقايسـه های زوجـی کـه 
انجـام  شـاخص ها  بيـن  نخسـت  متخصـص  توسـط 
گرفتـه، می باشـد اعداد اين جـدول، فـازی مثلثی بوده 

کـه از جـدول)1( اسـتخراج شـده اند. 
4-3- تشکیل ماتريس قضاوت 

ماتريس هـاي  کـردن  تلفيـق  از  قضـاوت  ماتريـس 
مقايسـات زوجـي بدسـت آورده می شـود جـدول )4( 

می باشـد. قضـاوت  ماتريـس  بيانگـر 
اعـداد جدول مذکـور از طريق ميانگين گيری هندسـی 

اعداد فازيمتغیرهاي زباني

)1و1و1(دقيقأ برابر

)1.5و1و 0.5(نسبتأ برابر

)2و1.5و1(ضعيف

)2.5و2و1.5(نسبتا مهم

)3و2.5و2(خيلي مهم

)3.5و3و2.5(کامأل مهم

جدول 1. اعداد فازي مثلثي )وو  و همکاران، 2007(
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Mijيك عدد فازي مثلثي،kبيانگر شماره  سطر،  i و j به ترتيب نشان دهنده سطر و ستون

4

درجه بزرگي

بطور کلي اگر M1 و  M2 دو عدد فازي مثلثي باشند، درجه بزرگي آن ها M1 بر   
M2 به صورت زير تعريف مي شود:
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استفاده از رابطه زير برای بدست آوردن ميزان بزرگي يك عدد فازي مثلثي از عدد 
فازي مثلثي ديگر
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5
اوزان نابهنجار

بدست آوردن کمترين مقدار عناصر هر ستون موجود در جدول حاصل از مرحله قبل 

 

{ } iknkkSiSVixw ≠=≥= ,,...,3,2,1)(min)('

6
بدست آوردن 

بردار بهنجار

برای بدست آوردن اوزان بهنجار از رابطه زير استفاده می گردد.
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جدول 2. مراحل روش تحلیل توسعه اي چانگ

جدول 3.  ماتريس مقايسات زوجي بین شاخص هاي اصلي نسبت به هدف توسط متخصص اول

C1C2C3C4C5
C11.01.01.00.50.71.01.01.52.00.30.30.40.30.40.4
C21.01.52.01.01.01.01.52.02.50.51.01.50.51.01.5
C30.50.71.00.40.50.71.01.01.02.02.53.02.53.03.5
C42.53.03.40.71.02.00.30.40.51.01.01.02.02.53.0
C52.52.53.00.71.02.00.30.30.40.30.40.51.01.01.0
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اعـداد فـازی ماتريس هـای مقايسـات زوجی بر اسـاس 
روابـط بنـد )3-4( بدسـت آمده اند.

4-4- محاسبه اوزان اولیه از ماتريس  قضاوت 
جـدول)5( مراحـل و محاسـبات اوزان اوليـه را بـرای 

می دهـد. نشـان  اصلـی  شـاخص های 
پـس از انجام مراحـل روش چانگ مطابـق جدول فوق، 
محاسـبه  فرعـی  و  اصلـی  شـاخص های  نسـبی  وزن 

می گـردد.
4-5-   وزن نهايـي هـر يک از شـیوه های اصلي 

فرعي و 
نتايج بدسـت آمـده از تجزيه و تحليـل داده ها، وزن هر 
يـك از شايسـتگی ها را بـه ترتيـب جـدول )6( نشـان 

مي دهـد. 
جـدول 8 حائـز ايـن نكتـه می باشـد که شـاخص های 
اصلـی سـامت شـهری، سيسـتم دولتـی مناسـب و 
محيـط زيسـت پايـدار و همچنين شـاخص های فرعی 
و  کفايـت  اطاعـات،  شـفافيت  اقتصـادی،  وضعيـت 
کارآمـدی، ارزيابـی و پايـش، بهبـود روابط شـهروندان، 
زيـر سـاخت  مناسـب، و کفايـت و کارآمـدی در بيـن 

سـاير شـاخص ها بيشـترين اهميـت را دارا می باشـند، 
لـذا جهـت توسـعه پايـدار در شـهرها بايد بيشـتر مورد 

توجـه و تأکيـد قـرار گيرند.
5- نتیجه گیري و جمعبندي 

توسـعه پايـدار شـهري طـي دهه هـاي اخير بـه تدريج 
بـه الگـوواره نوين و مسـلّطي در ادبيات نظـري و علمي 
رايج در باب توسـعه و برنامه ريزي شـهري تبديل شـده 
اسـت. مطـرح شـدن توسـعه پايـدار، بـه عنـوان شـعار 
اصلـي هـزاره سـوم نيز ناشـي از آثار شـهرها برگسـتره 
زيسـت محيطـی و ابعاد مختلف زندگي انسـاني اسـت. 
ويژگي هـاي جوامـع شـهري امـروز سـبب ناپايـداري 
واقــع  در  اسـت.  شـده  زيسـت  محيـط  و  انسـان ها 
پايـداري شـهري و پايـداري جهانـي هـر دو مفهومـي 
واحـد هسـتند. بـر اين اسـاس بـا توجه به پيچيــدگي 
ذاتــي شهرها و ابعاد مختلف تأثيرگذاري آنها، شناخت 
عوامـل اصلي و کليدي در جهت دسـتيابي بـه پايداري 
شـهري، ضـروري به نظر مي رسـد. بنابراين، شناسـايی 
پايـداری  توسـعه  بـر  موثـر  عوامـل  اولويت سـنجی  و 
شـهری يـك مسـئله  راهبـردی بـوده و در درازمـدت 

        
 هایافتهکاربزد هدل و تحلیل  -4

زض یه هغبلؼِ هَضزی ثِ وبض گطفتِ قس ٍ ًتبیح ظیط حبنل قسًس.  آى هتسٍلَغی پیكٌْبزی ٍ ػولیبت هطثَط ثِ
ّبی هطثَط ثِ حدن ثبالی اعالػبت هَضز ثطضؾی، ثِ شوط ولی ًتبیح حبنل الظم ثِ شوط اؾت ثِ زلیل هحسٍزیت

 پطزاذتِ قسُ اؾت.هَضز اؾتفبزُ اظ اخطای هتسٍلَغی 
 های اصلی و فزعیضناسایی ضاخص -4-1

ثِ  (1392)، هسل هفَْهی ٍ ؾلؿلِ هطاتجی ثط پبیِ تحمیك تمَایی ٍ نفط آثبزیثط هجٌبی هغبلؼِ ازثیبت هَضَػی
 گطزز.( تطؾین هی1) قىلنَضت 
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 خرسنذی و شادهانی
 

 ساختار آهوزشی هحیط زیست پایذار
 

 سالهت شهری سیستن دولتی هطلوب

 عواهل هؤثر تر توسعه پایذار شهری 

وضعیت اقتصادی 

سطح رفاه جاهعه 

هناسة زیر ساخت 
تهذاشت اجتواعی 

کفایت و کارآهذی 

شفافیت اطالعات 

عذالت 

هیساى پاسخگویی  

 

هناتع انسانی 

 ارزیاتی و پایش 

تکنولوشی آهوزشی 

نظام آهوزشی 

 

هناتع طثیعی 

هذیریت هحیط زیست 

هاکنترل آلودگی 

عمومی تهثود آگاهی 

 

 تعلقاحساس 

اخالق اجتماعی 

سرزندگی در فضای شهر 

بهبود روابط شهروندان 

شکل 1. درخت سلسله مراتبی؛ ماخذ: نگارندگان.

GC1C2C3C4C5
C11.01.01.01.21.72.20.71.11.50.70.91.30.81.11.3
C20.40.60.81.01.01.00.91.11.40.71.11.90.81.21.7
C30.70.91.50.70.91.21.01.01.00.71.01.30.71.01.2
C40.81.11.50.50.91.40.81.01.41.01.01.00.81.11.7
C50.71.01.30.60.81.30.81.01.40.60.91.31.01.01.0

جدول 4. ماتريس قضاوت شاخص هاي اصلي نسبت به هدف
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دارای پيامدهـای شـگرف و بـا اهميتـی در حوزه هـای 
مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشـت و سـامت است. 
بر اين اسـاس با توجه به پيچيــدگي ذاتــي شـهرها و 
ابعـاد مختلف تأثيرگذاري آن ها، شـناخت عوامل اصلي 
و کليـدي و اهميت سـنجی آن هـا در جهـت دسـتيابي 
بـه پايـداري شـهري، ضـروري بـه نظـر مي رسـد. لـذا 
در ايـن تحقيـق تـاش شـده بـا بهره گيـری از تكنيك 
فرآينـد تحليل-سلسـله مراتبی فـازی، اهميت سـنجی 
نظـرات  اسـاس  بـر  پايـدار  توسـعه  شـاخص های  از 

خبـرگان داشـته باشـد. يافته های اجرای روش شناسـی 
پيشـنهادی در يـك مطالعه موردی نشـان از توانمندی 
و کاربردپذيـری مـدل پيشـنهاد شـده در وضعيت های 
واقعـی دارد. تحليل داده ها نشـان می دهـد که از ميان 
شـاخص های اصلی، سـامت شـهری، سيسـتم دولتی 
مناسـب و محيـط زيسـت پايـدار بيشـترين اهميـت را 
دارا هسـتند کـه ايـن يافته همسـو بـا نتيجـه پژوهش 
تقوايـی و صفـر آبـادی 1392 می باشـد. همچنيـن از 
ميان شـاخص های فرعـی وضعيت اقتصادی، شـفافيت 

محاسباتمراحل

محاسبه مجموع سطري اعداد فازي

LMUجمع سطرiام

R14.3445.7517.399
R23.7955.0546.787
R33.8244.7786.194
R43.8385.0516.901
R53.7294.7256.328

محاسبه جمع تمام اعداد فازي 
18.52924.35932.609جمع تمام سطرهاماتريس قضاوت

محاسبه  ارزش Sk ها

SiLMU
S10.1330.2360.399
S20.1160.2070.366
S30.1170.1960.334
S40.1180.2070.372
S50.1140.1940.342

محاسبه درجه بزرگيSj ها را نسبت 
به Si ها

)V)Sj / SiS1S2S3S4S5
S110.8910.8340.8930.832
S2110.9510.9990.943
S311110.990
S4110.95110.944
S511111

محاسبه اوزان

اوزان بهنجاراوزان نابهنجارWjعوامل مؤثر
C1W110.225
C2W20.8910.200
C3W30.8340.187
C4W40.8930.201
C5W50.8320.187

جدول 5. مراحل و محاسبات اوزان اولیه
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اطاعـات، کفايـت و کارآمـدی، ارزيابـی و پايش، بهبود 
روابـط شـهروندان، زيـر سـاخت  مناسـب، و کفايـت و 
کارآمـدی در بين سـاير شـاخص ها مهم تر می باشـند. 
لـذا به مديـران پيشـنهاد می گردد که جهت دسـتيابی 
به توسـعه پايدار در شـهر بوشـهر بر اين شـاخص ها را 

بيشـتر مـورد توجـه و تأکيد قـرار گيرند. 
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جدول 8. وزن نهايي هر يک از شاخص اصلي  و فرعی

وزنشاخص های فرعیوزنشاخص های اصلی

0.188سامت شهری

0.083وضعيت اقتصادی
0.048زيرساخت  مناسب
0.028سطح رفاه جامعه 
0.029بهداشت اجتماعی

0.176سيستم دولتی مناسب

0.045کفايت و کارآمدی
0.074شفافيت اطاعات

0.036عدالت
0.021ميزان پاسخگويی

0.158ساختار آموزشی

0.028منابع انسانی
0.058ارزيابی و پايش

0.037تكنولوژی آموزشی
0.035نظام آموزشی

0.163محيط زيست پايدار 

0.060کفايت و کارآمدی
0.037شفافيت اطاعات

0.025عدالت
0.041ميزان پاسخگويی

0.153خرسندی و شادمانی

0.037احساس تعلق
0.040اخاق اجتماعی

0.019سرزندگی در فضای شهر
0.056بهبود روابط شهروندان
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