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چکیده
در پژوهش حاضر با رویکرد «قیاسی ،توصیفی -تحلیلی» تالش شدهاست تا ضمن ارزیابی وضعیت موجود،
بررسی توزیع و پراکندگی مراکز خدمات بهداشتی -درمانی میاندوآب ،نواحی محروم از این خدمات در سطح شهر
با توجه به ضوابط و استانداردهای مکانیابی و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی ( ،)AHPاولویتهای
مکانی توسعه این نوع فضاها در سطح نواحی پنجگانه شهر میاندوآب تعیین گردد .معیارهای مکانیابی مراکز
بهداشتی -درمانی در این پژوهش سازگاری اراضی ،نزدیکی به مرکز مناطق ،نزدیکی به مراکز آتشنشانی،
دسترسی به شبکههای ارتباطی درجهیک ،فاصله از مراکز و کارگاههای صنعتی ،مجاورت با فضای سبز ،شیب
منطقه ،تراکم جمعیت تعیین شدند .گزینهها نیز نواحی پنجگانه شهر میاندوآب میباشد .نتایج حاصل از این
پژوهش بیانگر این است که مکان فعلی اکثر مراکز بهداشتی -درمانی در شهر میاندوآب با معیارهای علمی و
ضرورتهای این نوع کاربری مطابقت ندارد .ضمن اینکه توزیع فضایی این مراکز بهگونهای است که قسمتهای
شمالی و جنوبی شهر خارج از محدوده خدماترسانی این مراکز قرارگرفتهاند .نتیجه مطالعه نشان داد که ناحیه
یک شهر میاندوآب با امتیاز  ،0/385بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده و در اولویت اول توسعه مکانی مراکز
خدمات بهداشتی -درمانی شهر قرار دارد .نواحی سه ،دو و چهار به ترتیب با امتیازهای  0/175 ،0/278و 0/100
در رتبههای بعدی قرار دارند .ناحیه پنج کمترین امتیاز ( )0/061را به خود اختصاص داده و درنتیجه کمترین
اولویت مکانی را جهت توسعه مراکز خدمات بهداشتی -درمانی شهر دارا میباشد.
واژگان کلیدی :اولویتسنجی مکانی ،مراکز بهداشتی -درمانی ،شهر میاندوآب ،روش .AHP
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مقدمه
امروزه با افزایش جمعیت در شهرها ،بهویژه شهرهای بزرگ و میانی در کشورمان ،حجم تقاضا برای خدمات شهری نیز
افزایشیافته است .ولی به علت ساختار اقتصادی– سیاسی کشور همواره سرعت پاسخگویی به نیازها از سرعت رشد
نیازها کمتر بوده است .بهطوریکه در بسیاری از شهرهای کشور ارائه تسهیالت و خدمات شهری همپای رشد جمعیت
نبوده و عالوه بر کمبودهای موجود در خدمات شهری ،استقرار و مکانیابی نامناسب و ناهماهنگی آنها با بافت شهری
نیز همواره مشکالتی را در ارائه این خدمات به وجود آورده است (ابراهیمزاده .)40 :1389 ،از سوی دیگر در طی پنجاه
سال اخیر یعنی از بعد از اصالحات ارضی ،با مهاجرت شدید جمعیت روستایی به شهرها ،رشد سریع جمعیت شهری،
گسترش بیرویه شهر ،پیوستن روستاهای اطراف به محدوده شهر و پدیده اسپرال (پراکندگی سکونتگاهها) و ناتوانی مالی
و فنی در ارائه خدمات باعث بروز مسائل و مشکالتی در شهرها ازجمله توزیع ناعادالنه خدمات شهری خصوصاً خدمات
بهداشتی درمانی شدهاست .این در حالی است که دسترسی یکسان به خدمات بهداشتی -درمانی و توزیع عادالنه آن از
اصول مهم رفاه اجتماعی ،عدالت اجتماعی و توسعه پایدار شهری است (شریف زادگان.)266 :1389 ،
میاندوآب بهعنوان یک شهر میانی با مهاجرپذیری باال و پسکرانه وسیع روستایی ،همواره با چالشهای زیادی از نظر
خدمات بهداشتی -درمانی مواجه است .بااینوجود به نظر میرسد که سرانههای بهداشتی -درمانی در میاندوآب نتوانسته
است ،متناسب با سرانههای پیشنهادی طرحهای جامع و تفضیلی شهر و استانداردهای داخلی و خارجی توسعهیابد .عالوه
بر آن ،پراکنش و توزیع فضایی خدمات بهداشتی -درمانی موجود در شهر نیز به شکل متوازن صورت نگرفته و عدم
تعادل فضایی میان این نواحی مشاهده میشود.
دسترسی همگانی به خدمات شهری و عدالت اجتماعی ،حکم میکند که همه طبقات شهری بتوانند یکسان از مراکز
خدمات بهداشتی -درمانی بهرهمند شوند .بر این اساس مطالعه پراکنش و توزیع فضایی و تعیین اولویتهای مکانی
توسعه خدمات بهداشتی -درمانی بهعنوان یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری ،بهویژه در شهر میاندوآب که مطالعات
کمی در این خصوص صورت گرفته ،دارای اهمیت فراوان بوده و میتواند نویدبخش آیندهای بهتر برای این شهر باشد.
لذا در این پژوهش مهمترین هدف ،ارزیابی نحوه توزیع فضایی مراکز بهداشتی -درمانی در سطح شهر ،سپس مشخص
نمودن نواحی محروم از این خدمات و نهایتاً استفاده از امکانات و نتایج سیستم تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPدر تشخیص
مکانهای بهینه برای احداث مراکز خدمات بهداشتی -درمانی میباشد.
مبانی نظری
تعیین توزیع بهینه مراکز خدماتی در شهرها مسئلهای است که اغلب برنامهریزان شهری با آن ارتباط دارند .در این زمینه
یکی از اهداف اصلی برنامهریزی کاربری زمینهای شهر ،مکانیابی مناسب کاربریها و جداسازی کاربریهای ناسازگار
از یکدیگر است .در رابطه با توزیع کاربری زمین در نواحی شهر نظریات مختلفی ارائهشده است؛ که از مهمترین آنها
میتوان به نظریه اجتماعی زمین ،نظریه اقتصادی زمین ،نظریه نقش کالبدی ،نظریه ساماندهی زمین ،نظریه
کارکردگرایی و نظریه توسعه پایدار کاربری زمین اشاره کرد( .زیاری.)12 :1381،
هدف اصلی از مکانیابی بهینه کاربریها ،بهبود کارکرد نوع کاربری و در نظر گرفتن آسایش شهروندان است .انتخاب
مناسبترین مکان برای توسعهیک پروژه شامل مواردی مانند؛ کاهش هزینههای ساخت و نگهداری ،زیباییشناختی ،از
بین بردن تأثیرات منفی محیطی و  ...است( .جیمز و لگرو .)47 :2008،همچنین امروزه بیش از هر زمان دیگر خدمات
بهداشتی -درمانی بهعنوان یکی از زیرساختهای شهری در جهت توسعه نواحی مطرح است و هدف آن باال بردن سطح
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سالمت و افزایش توان افراد و طوالنی نمودن عمر و پیشگیری از بروز و شیوع بیماریها و معالجه بهموقع افراد است .با
توجه به اینکه سالمت هر فرد و جامعه در گرو مراکزی است که سالمت وی را تأمین میکنند و این مراکز بهصورت
مستقیم در تأمین سالمت فرد و جامعه نقش دارند ،لذا دسترسی سریع ،بهموقع و ارزان به این مراکز مهم و حیاتی است
(فعلی .)3 :1391 ،دسترسی به مراکز خدمات بهداشتی -درمانی را میتوان از دو بعد فقدان کاربری و قرارگیری نامناسب
آن موردبررسی قرار داد .فقدان یک فعالیت نیاز به احداث یک کاربری در یک منطقه است ،اما قرارگیری نامناسب یعنی
یک فعالیت مکانیابی مناسبی نداشته و منجر به اتالف وقت ،انرژی ،افزایش هزینه رفتوآمد ،کاهش دسترسی ،اجبار به
استفاده بیشتر از اتومبیل و  ...میگردد (هوشیار .)139 :1389 ،مکانیابی کاربریهای بهداشتی -درمانی بایستی بر اساس
نیاز و دسترسی سریع مردم انجام پذیرد و درعینحال بهدوراز سروصدای ناشی از ازدحام جمعیت و ترافیک بوده و دارای
محوطه وسیع و فضای سبز جهت تلطیف هوای محیط مجاور باشد.
انواع مراکز خدمات بهداشتی -درمانی

بر اساس شعاع عملکرد و امکانات ،مراکز خدمات بهداشتی -درمانی به انواع مختلفی تقسیمبندی میشوند .برخی از
مراکز ارائهدهنده خدمات بهداشتی -درمانی در سطح شهرها شامل بیمارستان ،درمانگاه ،کلینیک و پلی کلینیک ،داروخانه،
پایگاه بهداشت ،مرکز بهداشت ،آزمایشگاهها ،مؤسسات فیزیوتراپی ،پایگاههای ثابت اورژانس ،مطب پزشکان و  ...در
سطح شهرها میباشند (یغفوری.)6 :1392 ،
بررسی وضعیت استاندارد سرانه مراکز خدمات بهداشتی -درمانی

تعیین استاندارد قابلقبول و قابلتعمیم مراکز خدمات بهداشتی -درمانی به همه کشورها و مناطق ممکن نیست .حتی در
گستره یک کشور نیز نمیتوان استاندارد یکسانی ارائه نمود .لیکن اطالع از استانداردهای خدمات بهداشتی -درمانی را
میتوان بهعنوان یک سطح هدایتگر فعالیت و خط و مشی به شمار آورد( .زیاری .)248 :1381،در همین راستا براساس
مطالعات و بررسیهای وزارت مسکن و شهرسازی ،سرانه متعارف و قابلقبول مراکز خدمات بهداشتی -درمانی در
شهرهای ایران (شهرهای بین  30000الی  500000هزار نفر جمعیت) بهطور میانگین  1/68مترمربع است که در مقایسه
با شاخصهای تعیینشده از سوی وزارت بهداشت -درمان و آموزش پزشکی برای کل کشور ( 1/36مترمربع برای هر
نفر) رقم بیشتری است .)www.atlas.tehran.ir( .این رقم در شهر تهران  0/53مترمربع است که با استاندارد کشوری
فاصله زیادی دارد .در شهرهای مختلف کشورمان نیز سرانههای شهری مخصوصاً سرانه مراکز خدمات بهداشتی-
درمانی ،با توجه به ویژگیهای متفاوت جغرافیایی با استاندارد ذکرشده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی با اختالفاتی
همراه است که میزان آن را طرحهای مصوب هر یک از شهرها تعیین میکند (.)www.shahromanzar.org
محدوده موردمطالعه
شهر میاندوآب مرکز سیاسی– اداری شهرستان میاندوآب ،در جنوب دریاچه ارومیه و جنوب شرقی استان آذربایجان
غربی ،در موقعیت جغرافیایی به طول 46،درجه و  4دقیقه تا  46درجه و  8دقیقه شرقی و عرض  36درجه و  57دقیقه تا
 36درجه و  59دقیقه شمالی در یک موقعیت چهارراهی (مابین استانهای آذربایجان شرقی ،غربی ،کردستان و زنجان)
در جلگه میاندوآب واقع شدهاست .ارتفاع متوسط شهر از سطح دریاهای آزاد  1300متر است( .مهندسین مشاور طرح و
کاوش :1380 ،وجهتسمیه میاندوآب حاصل موقعیت این شهر بین دو رودخانه زرینهرود (جیغاتی) و سیمینهرود (تاتائو)
است .جمعیت این شهر طبق سرشماری سال  1390برابر با  123081نفر است( .سالنامه آماری استان آذربایجان غربی)
شهر میاندوآب با توجه به توان محیطی ،نظیر آب فراوان ،خاک حاصلخیز و نیز موقعیت میان راهی در سالهای اخیر از
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جمعیتپذیری و رشد کالبدی چشمگیری برخوردار بوده است .تبعات چنین رشد سریعی را میتوان در توسعه فیزیکی
ناموزون شهر ،گسیختگی نسبی در بافت شهری ،قرارگیری و ادغام بافتهای روستایی در بافت شهر مشاهده کرد (سرور،
 .)21 :1383شیب متوسط شهر بسیار کم بین  0-2درصد است .از لحاظ خطر زلزله شهر میاندوآب در پهنه بدون خسارت
(با  4ریشتر) قرار دارد .شکل شماره یک موقعیت شهر میاندوآب را در شهرستان ،استان و کشور نشان میدهد.

شکل شماره  .1موقعیت شهر میاندوآب در کشور ،استان آذربایجان غربی و شهرستان میاندوآب

روش پژوهش

در این پژوهش ابتدا وضعیت موجود مراکز بهداشتی -درمانی در سطح شهر میاندوآب از لحاظ کمی (سطح ،سرانه،
وسعت و شعاع عملکرد) و از لحاظ کیفی موردبررسی قرار گرفت .جهت بررسی وضع موجود مراکز بهداشتی -درمانی از
تحلیلهای موجود در سیستم اطالعات جغرافیایی ازجمله تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از تعیین شعاع استاندارد
عملکردی مراکز اقدام شد .با توجه به مؤلفههای موردبررسی ،رویکرد حاکم بر این مطالعه «قیاسی ،توصیفی -تحلیلی»
است که نتایج حاصل از آن کاربردی خواهد بود .جامعه آماری پژوهش ،نواحی پنجگانه شهر میاندوآب است که از نظر
توزیع و پراکندگی مراکز خدمات بهداشتی -درمانی موردبررسی قرارگرفته است و اولویتهای مکانی توسعه مراکز
بهداشتی -درمانی براساس هشت معیار مکانیابی با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPمشخص شد.
گردآوری دادههای اولیه از ترکیب مطالعات اسنادی و میدانی (مشاهده و مصاحبه) صورت پذیرفت .از نرمافزارهای
 Expert Choice ،Excelو  ArcGisو  Arc Mapبهمنظور تحلیلهای آماری ،ریاضی و همچنین نمایش نموداری و
تصویری نتایج حاصل از مطالعه کمک گرفتهشده است .روند تعیین اولویتهای مکانی توسعه مراکز بهداشتی -درمانی به
روش  AHPبه دو صورت دستی و نیز با استفاده از نرمافزار  Expert Choiceانجام گرفت که نتیجه حاصل از هر دو
روش وضعیت یکسانی را نشان میدهد.
بحث و یافتهها
بر اساس مطالعات و آمارهای وضع موجود طرح تفصیلی شهر میاندوآب که در سال  1380انجام پذیرفته است ،شهر
میاندوآب با  113337نفر جمعیت دارای چهار مرکز درمانگاهی و هفت مرکز بهداشت و درمان بوده است .سرانه متوسط
کاربری بهداشتی -درمانی در این سال 0/75 ،مترمربع بوده که این میزان حدود یک و نیم برابر و به مقدار دقیق 0/93
مترمربع کمتر از پایینترین حد سرانه وزارت مسکن و شهرسازی و سرانه پیشنهادی طرح تفصیلی شهر ( 1/68مترمربع)
است (مهندسین مشاور طرح و کاوش .)1380 ،علیرغم سرانه بسیار اندک مراکز خدمات بهداشتی -درمانی در میاندوآب،
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توزیع و پراکنش این مقدار فضای موجود نیز متعادل و متناسب با وسعت و توان جمعیتی نواحی شهر و درنتیجه متناسب
با توزیع بهینه و توسعه پایدار شهری نمیباشد (شکل شماره  .)2زیرا براساس آمارهای موجود و محاسبات صورت گرفته
نواحی یک و سه شهر میاندوآب مجموعاً با  52112نفر جمعیت و  52225مترمربع مساحت ،دارای  0.07مترمربع سرانه
بهداشتی -درمانی و عمالً فاقد هر گونه مراکز خدمات بهداشتی -درمانی است .این در حالی است که نواحی پنج و چهار
با  37494نفر جمعیت و  118480مترمربع مساحت ،بیشترین میزان سرانه را بین نواحی پنجگانه شهر به خود اختصاص
دادهاند (جدول شماره  3و .)4

عنوان نقشه:
موقعیت مکانی مراکز -خدمات
بهداشتی -درمانی شهر
میاندوآب
راهنمای نقشه
-

مراکز بهداشتی -درمانی

شکل شماره  .2جدول مشخصات مراکز بهداشتی -درمانی شهر میاندوآب
جدول شماره  .3جدول سرانه و مساحت کاربری بهداشتی -درمانی شهر میاندوآب براساس مطالعات وضع موجود طرح تفصیلی،

1380
ناحیه شهری

جمعیت

ناحیه 1
ناحیه 2
ناحیه 3
ناحیه 4
ناحیه 5
کل شهر

27724
23461
24388
16528
21236
113337

کاربری بهداشتی -درمانی
سرانه
0/22
0/28
0/25
1/25
1/45
0/75

مساحت به هکتار
0.195
0.782
0.489
2.466
3.425
7.34

نسبت کاربری بهداشتی -درمانی
به کل مساحت منطقه به درصد
0.136
0.423
0.298
3.21
4.46
0.89

سرانه پیشنهادی
طرح تفصیلی

 1/68مترمربع

منبع :مهندسین مشاور طرح و کاوش215-246 :1380 ،

بررسیهای انجامگرفته نشان میدهد که سرانه خدمات بهداشتی -درمانی این شهر در طی یک دهه گذشته ( 1380تا
 )1390از رشد بسیار کمی برخوردار بوده است .این سرانه از  0/75مترمربع در سال  1380به  0/86مترمربع در سال
 1390رسیده است (مهندسین مشاور زیستا .)244 :1390 ،با این وجود هنوز فاصله زیادی تا دستیابی به سرانه پیشنهادی
طرح جامع و تفصیلی که برابر با پایینترین میزان استاندارد ارائهشده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ( )1/68است،
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وجود دارد .اما نکته قابلتأمل اینجاست که نواحی سه و یک شهر میاندوآب با جمعیت نزدیک به نصف جمعیت شهر هنوز
فاقد هرگونه خدمات بهداشتی -درمانی در سطوح مختلف ساختار شهری است.
اگرچه سرانه کاربری خدمات بهداشتی -درمانی در دهه گذشته رشد  0/11داشته اما این رشد بههیچوجه در جهت ایجاد
تعادل در میزان برخورداری نواحی پنجگانه شهر از خدمات بهداشتی -درمانی نبوده است .زیرا مکانیابی و ساخت تنها
مرکز بهداشتی -درمانی در طی ده سال گذشته (بال دوم بیمارستان فاطمه زهرا) ،در ناحیهای که بیشترین سرانه کاربری
بهداشتی -درمانی را به خود اختصاص داده (ناحیه پنج) ،اتفاق افتاده است .این امر نهتنها اختالف فاحش بین نواحی
مختلف شهر را از نظر برخورداری از مراکز خدمات بهداشتی -درمانی کم نکرده بلکه با تجمیع این مراکز در ناحیه پنج،
عمالً به ترافیک شهر در مهمترین شریان ارتباطی شمال و جنوب شهر افزوده شدهاست (شکل شماره .)5
جدول شماره  .4جدول سرانه و مساحت مراکز خدمات درمانی شهر میاندوآب در سال 1390
ناحیه شهری

ناحیه 1
ناحیه 2
ناحیه 3
ناحیه 4
ناحیه 5
کل شهر

جمعیت

30924
26630
27580
16447
21500
123081

کاربری خدمات درمانی
سرانه
0/29
0/61
0/45
1/18
1/54
0/86

مساحت
0.195
0.928
0.489
2.653
4.278
8.147

نسبت کاربری بهداشتی-
درمانی به کل مساحت
نواحی به درصد
0.78
1.68
0.98
5.44
7.05
1.16

منبع :مدیریت شبکه بهداشت و درمان میاندوآب

الزم به یادآوری است که اکثر مراکز خدمات بهداشتی -درمانی شهر میاندوآب در کمربند میانی شهر جانمایی شده و
قسمتهای شمالی و جنوبی شهر عمالً فاقد هر گونه کاربری بهداشتی -درمانی میباشد .قسمت عمدهای از آنها با
کاربریهای اطراف خودسازگاری ندارند ،درنتیجه میتوان گفت که نهتنها مکانیابی بسیاری از این مراکز اشتباه بوده
است بلکه واقعیت این است که شهر میاندوآب با توجه به سرانه بسیار کم بهداشتی -درمانی در مقایسه با استانداردهای
شهرسازی و پیشنهادها طرحهای جامع و تفصیلی شهر ( 1/68مترمربع) و همچنین با توجه به خدماتدهی مراکز
بهداشتی -درمانی موجود شهر نسبت به کل جمعیت شهرستان ،دچار کمبود نسبتاً شدید مراکز بهداشتی -درمانی است.
ولی این کمبود در نواحی مختلف آن به یک اندازه نبوده و درنتیجه ضرورت و اولویت مکانی توسعه این فضاها در شهر
نیز یکسان نیست .ازاینرو در ادامه با استفاده از تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی ( ،)AHPاولویتهای مکانی توسعه مراکز
خدمات بهداشتی -درمانی شهر در سطح نواحی پنجگانه شهر میاندوآب مشخص میشود تا در جهت توزیع متعادلتر
مراکز بهداشتی -درمانی شهر و بهتبع آن توسعه پایدار شهر میاندوآب قدمی برداشته باشیم.
تعیین اولویتهای مکانی توسعه مراکز خدمات بهداشتی -درمانی شهر میاندوآب

یکی از روشهای ارزیابی و وزن دهی روش تحلیل سلسلهمراتبی میباشد .فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ( ،)AHPروشی
منعطف ،قوی و ساده است جهت تصمیمگیری در شرایطی که معیارهای تصمیمگیری متضاد ،انتخاب بین گزینهها را با
مشکل مواجه میسازد ،مورداستفاده قرار میگیرد (برتولینی .)424 :2006 ،این روش ابزاری قدرتمند و انعطافپذیر برای
بررسی کمی و کیفی مسائل چند معیاری است که خصوصیت اصلی آن بر اساس مقایسات دوبهدو میباشد (گین و
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چان )890 :2005،که برای اولینبار در سال  1977توسط توماس ال ساعتی ،برای بیان تصمیمگیریهای چند معیاره
پیشنهاد شد .ساعتی معتقداست که فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی یک فن برای تصمیمگیریهای پیچیده میباشد .بنابراین
روش  AHPبه برنامهریز کمک میکند تا یکی از مناسبترین گزینهها را برای رفع مشکالت انتخاب نماید
(ساعتی .)251 -318 :1387،فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ( ،)AHPبا شناسایی و اولویتبندی عناصر تصمیمگیری شروع
میشود .این عناصر شامل هدفها ،معیارها یا مشخصهها و گزینههای احتمالی میشود که در اولویتبندی به کار گرفته
میشود (بروشکی و مالکزووسکی .)399 :2008،بنابراین اولین قدم در فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی ،ایجاد یک ساختار
سلسلهمراتبی از موضوع موردبررسی میباشد که در آن اهداف ،معیارها ،گزینهها و ارتباط بین آنها نشان داده میشود
(زبردست.)15 :1380 ،
بعد از تعیین سطوح سلسلهمراتبی ،شامل هدف ،معیارها ،زیرمعیارها (در صورت وجود) و گزینهها ،مقایسه زوجی بین
مجموعه معیارها جهت تعیین ضریب اهمیت هریک از آنها نسبت به هدف ،انجام میشود .به هنگام تعیین ضریب
اهمیت معیارها ،تجزیهوتحلیل سازگاری قضاوتها نیز صورت میگیرد .ساعتی معتقد است به هنگام مقایسه زوجی
معیارها ،اگر شاخص ناسازگاری کمتر از  0.1باشد ،ضرایب اهمیت تعیینشده مناسب است .پس از تعیین ضریب اهمیت
تمام معیارها ،زیر معیارها و گزینهها ،مقایسه کلی گزینهها نسبت به هدف انجام و نتیجه مقایسه بهصورت نمودار ظاهر
میشود (خورشید دوست .)27:1388،در واقع برای بهکارگیری روش ( ،)AHPدر فرایند ارزیابی ،پنج مرحله اساسی به
شرح زیر انجام میشود (عزیزی.)34:1388،
 ساختن سلسلهمراتب :فرایند شناسایی عناصر و ارتباط بین آنها که منجر به ایجاد یک ساختار سلسلهمراتبی میشود،ساختن سلسلهمراتب نامیده میشود .سلسلهمراتبی بودن ساختار به این دلیل است که عناصر تصمیمگیری (اهداف،
معیارها ،و گزینهها) را میتوان در سطوح مختلف خالصه کرد (الصبحی .)25 :2002،بنابراین اولین قدم در فرایند تحلیل
سلسلهمراتبی ،ایجاد یک ساختار سلسلهمراتبی از موضوع موردبررسی بود که در آن اهداف ،معیارها ،زیرمعیارها ،گزینهها و
ارتباط بین آنها نشان داده شود .در این مطالعه هدف ما تعیین اولویتهای مکانی توسعه مراکز خدمات بهداشتی-
درمانی ،شهر میاندوآب است .معیارهای مکانیابی مراکز خدمات بهداشتی -درمانی با توجه به خصوصیات شهر میاندوآب
و با توجه به مطالعات انجامگرفته پیشین ،سازگاری اراضی ،نزدیکی به مرکز مناطق ،نزدیکی به مراکز آتشنشانی،
دسترسی به شبکههای ارتباطی درجهیک ،فاصله از مراکز و کارگاههای صنعتی ،مجاورت با فضای سبز ،شیب منطقه،
تراکم جمعیت تعیین شدند .گزینهها نیز در این پژوهش نواحی پنجگانه شهر میاندوآب است (شکل شماره .)6

شکل شماره  .5نمودار سلسلهمراتبی تعیین اولویتهای مکانی توسعه مراکز خدمات بهداشتی -درمانی شهر میاندوآب
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 تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها :برای تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها ،روشهای مختلفی وجوددارد که معمولترین آنها ،مقایسه دو دویی است .در این روش معیارها ،دوبهدو با یکدیگر مقایسه میشوند و درجه
اهمیت هر یک از آنها نسبت به دیگری مشخص میشود (بوون .)135 :1990،در این پژوهش برای این کار از روش
استاندارد (ارائهشده توسط ساعتی) ،استفاده شد ،روش کار بهاینترتیب است که ،برای هر مقایسه دو دویی ،مقداری بین 1
تا  9داده میشود .معنی کالمی هر یک از مقادیر مذکور در جدول شماره  6آمده است.
جدول شماره  .6جدول تناسب  9کمیت ساعتی ،برای مقایسه دو دویی

وضعیت مقایسه  Iنسبت به J

تناسب پارامتر
پارامتر  iدر مقایسه با پارامتر  jاهمیت یکسانی دارد.
پارامتر  iدر مقایسه با پارامتر  jاهمیت متوسطی دارد.
پارامتر  iدر مقایسه با پارامتر  jاهمیت زیادی دارد.
پارامتر  iدر مقایسه با پارامتر  jاهمیت نسبتاً زیادی دارد.
پارامتر  iدر مقایسه با پارامتر  jاهمیت خیلی زیادی دارد.
ارزشهای بینابین

ترجیح یکسان Equally Preferred
کمی مرجح Moderately Preferred
خیلی مرجح Strongly Preferred
خیلی زیاد مرجح Very strongly Preferred Preferred
کامالً مرجح Extremely Preferred
بینابین

ارزش
1
3
5
7
9
2،4،6،8

منبع( :بوون)135 :1379،

در این مطالعه بهمنظور اطمینان از مقایسات انجامگرفته و ضرایب تعیینشده ،پنج نفر از متخصصان رشته برنامهریزی
شهری و پنج نفر از پزشکان (مسئولین مراکز بهداشتی) شاغل در مراکز خدمات بهداشتی -درمانی شهر میاندوآب
بهعنوان کارشناس انتخابشده و هریک از آنان بهصورت جداگانه معیارها را مورد مقایسه زوجی قرار دادند .سپس از
تلفیق و تعدیل نظرات این کارشناسان ،ماتریس نهایی مقایسه زوجی معیارها به دست آمد .بعد از تشکیل ماتریس مقایسه
زوجی معیارها ،با استفاده از رابطه شماره یک وزنهای تعیینشده ،نرمالیزه شده و ضریب اهمیت نهایی هر معیار نسبت به
هدف مشخص شد.
1 n
 rij  i  1, 2,..., n
n j 1

رابطه ()1

Wi 

از میان معیارهای انتخابشده ،معیارهای سازگاری اراضی و دسترسی به شبکههای ارتباطی درجهیک از دیدگاه
کارشناسان بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده و درنتیجه بیشترین تأثیر را در تعیین اولویت مکانی مراکز خدمات
بهداشتی -درمانی خواهند داشت (شکل شماره .)8

شکل شماره  .7ضریب اهمیت هریک از معیارهای مکانیابی مراکز بهداشتی -درمانی شهر میاندوآب

 تعیین ضریب اهمیت گزینهها :بعد از تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها ،ضریب اهمیت گزینهها نسبت بههریک از معیارها تعیین میشود .در این مرحله ارجحیت هر یک از گزینهها ،در ارتباط با زیرمعیارها و در صورت فقدان
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زیر معیار ،مستقیماً با خود آن معیار مورد قضاوت قرار میگیرد .چون در این مطالعه هیچیک از معیارها زیر معیار نداشتند،
درنتیجه ضریب اهمیت گزینهها مستقیماً نسبت به معیارها تعیینشده است.
فرایند به دست آوردن ضریب اهمیت هریک از گزینهها نسبت به معیارها ،مانند تعیین ضریب اهمیت معیارها نسبت به
هدف است .بااینحال باید به تفاوتی عمده در این مقایسهها اشاره کرد .مقایسه گزینههای مختلف نسبت به زیر معیارها و
معیارها (اگر معیاری ،زیرمعیاری نداشته باشد) صورت میپذیرد .درصورتیکه مقایسه معیارها با یکدیگر نسبت به هدف
مطالعه انجام میشود .بنابراین بهجای اینکه سؤال شود معیار  ،iدر دستیابی به هدف چقدر از معیار  ،jمهمتر است؟ در
مقایسه گزینهها ،سؤال بدین ترتیب مطرح میشود که گزینه  ،iدر ارتباط با معیار  ،xچقدر بر گزینة  ،jارجحیت دارد
(خورشید دوست و عادلی.)30:1388،
در این مرحله نیز سه نفر از پزشکان فعال در بیمارستانهای شهر میاندوآب و سه نفر از اساتید برنامهریزی شهری که
آشنایی کامل با شهر داشتند بهعنوان کارشناس انتخابشده و نواحی پنجگانه شهر نسبت به معیارها توسط آنان مورد
مقایسه زوجی قرار گرفت .از تلفیق و تعدیل مقایسات این کارشناسان ،ماتریسهای مقایسه زوجی نهایی گزینهها نسبت
به معیارها تشکیل شد و با نرمالیزهنمودن ماتریسهای مقایسه زوجی ،وزن نهایی هر یک از نواحی شهر نسبت به هریک
ازمعیارها به دست آمد .الزم به توضیح است که ضریب اهمیت هریک از نواحی شهر (گزینهها) نسبت معیارهای
مکانیابی بهقرار زیر محاسبه شدهاست.
از نظر معیار تراکم جمعیت ،هر ناحیهای که تراکم جمعیتی بیشتری داشت ،ضریب اهمیت بیشتری را نسبت به سایر
نواحی به خود اختصاص داد .از نظر مجاورت با فضاهای سبز موجود (پارکهای شهری) ،نواحی که دارای فضاهای سبز
تعریفشده بودند ،امتیاز باالتری را به دست آوردند ،از نظر فاصله از مراکز و کارگاههای صنعتی ،نواحی که دارای کمترین
کارگاههای صنعتی مزاحم شهری و دارای بیشترین فاصله از کارگاهها بودند ،بیشترین امتیاز را از نظر کارشناسان به خود
اختصاص دادند .همچنین از نظر معیار دسترسی ،برخورداری از معابر اصلی بیشتر ،دسترسی بهتر به حملونقل عمومی و
ترافیک کمتر مالک وزن دهی به هریک از نواحی قرار گرفت .اختصاص وزن کمتر به ناحیه چهار از نظر معیار دسترسی
علیرغم موقعیت مرکزی و دسترسی به حملونقل عمومی به این خاطر است که این ناحیه هسته اولیه و مرکز شهر
محسوب شده و معابر آن بهویژه در مرکز شهر دارای پهنای کافی نمیباشد .همچنین این ناحیه به خاطر کارکرد اداری-
تجاری خود جاذب سفرهای روزانه بسیاری بوده و تقریباً در اغلب ساعات روز دارای ترافیک سنگین است .لذا جانمایی
کاربریهایی که جاذب سفر بوده و بر مشکالت ترافیکی آن بیفزاید ،عمل درستی به نظر نمیرسد (محمدی)57 :1391 ،
لذا با توجه به چالشهای ترافیکی این بخش از شهر امتیاز دسترسی ناحیه چهار از سوی کارشناسان نسبت به نواحی
دیگر کمتر در نظر گرفتهشده است .از نظر نزدیکی به مرکز مناطق ،نواحی که دارای بیشترین جمعیت شهری و
درعینحال دارای شریانهای قابلدسترس بیشتر بودند دارای اولویت قرار گرفتند .شکل چهار میزان امتیاز هر یک از
نواحی شهر نسبت به معیارهای مکانیابی مراکز خدمات بهداشتی -درمانی شهر میاندوآب را نشان میدهد (شکل شماره
.)9
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 .107ناحیه یک
 .036ناحیه دو

 .214ناحیه سه
 .399ناحیه چهار
 .244ناحیه پنج
Inconsistency= 0.08
With 0 missing judgments

شکل شماره  .8وزن هر یک نواحی پنجگانه میاندوآب نسبت به معیارهای مکانیابی

همانگونه که در شکل شماره  9نیز پیدا است ،امتیاز اکتسابی هریک از نواحی نسبت به معیارهای مختلف متفاوت بوده و
از نظر هر شاخص ،اولویتبندی متفاوت نسبت به شاخصهای دیگر وجود دارد .از نظر معیارهای سازگاری اراضی؛
نزدیکی به مرکز مناطق ،دسترسی به شبکههای ارتباطی درجهیک ،فاصله از مراکز و کارگاههای صنعتی موجود و شیب
منطقه ،ناحیه یک شهر و از نظر معیار مجاورت با فضای سبز شهری ،ناحیه چهار و از نظر معیار نزدیکی به مراکز
آتشنشانی نیز ناحیه سه باالترین امتیازات و درنتیجه اولویتهای اول را به خود اختصاص دادهاند .ناحیه پنج شهر در
مقایسه دودویی اکثر معیارها کمترین امتیاز را کسب کرده و درنتیجه در اولویتهای آخر قرارگرفته است .تا این مرحله از
مطالعه ضرایب اهمیت هریک از معیارها نسبت به هدف مطالعه و همچنین ضرایب اهمیت گزینهها (نواحی شهر) نسبت
به هریک از معیارها تعیینشده است .حال باید از تلفیق ضرایب اهمیت معیارها نسبت به هدف و گزینهها نسبت به
هریک از معیارها ،امتیاز نهایی هریک از گزینهها را تعیین نمود .برای این کار از اصل ترکیب سلسلهمراتبی ساعتی که
منجر به یک بردار اولویت با در نظر گرفتن همه قضاوتها در تمامی سطوح سلسلهمراتبی میشود ،استفاده شد .بر این
اساس امتیاز نهایی هر یک از نواحی شهر نسبت به هدف با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید (رابطه شماره .)2
امتیاز نهایی (اولویت) گزینهj
در این رابطه،

ضریب اهمیت معیار  iو

امتیاز گزینه  jدر ارتباط با معیار  iاست .همانطور که از شکل شماره پنج
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پیداست ،نتیجه مطالعه نشان میدهد که ناحیه یک شهر میاندوآب در نهایت با امتیاز  0.385بیشترین امتیاز را به خود
اختصاص داده و در اولویت اول توسعه مکانی مراکز خدمات بهداشتی -درمانی شهر قرار دارد .نواحی سه ،دو و چهار به
ترتیب با امتیازهای  0.175 ،0.278و  0.100در رتبههای بعدی قرار دارند .ناحیه پنج کمترین امتیاز ( )0.061را به خود
اختصاص داده و درنتیجه کمترین اولویت مکانی را جهت توسعه مراکز خدمات بهداشتی -درمانی شهر دارد (شکل شماره
 .)10با توجه به مواردی چون قرارگیری کارگاههای مزاحم و کارخانههای متعدد و همچنین سرانه نامناسب کاربری
خدمات بهداشتی -درمانی ناحیه پنج نسبت به سایر نواحی ،کمبود شدید سرانه بهداشتی -درمانی در نواحی یک ،سه و
دو ،همچنین وجود فضاهای باز جهت توسعه مراکز خدمات بهداشتی -درمانی در این نواحی و تراکم شدید کاربریهای
اداری -تجاری در ناحیه چهار که جاذب سفرهای درونشهری بوده و اغلب ساعات شبانهروز دارای ترافیک سنگین
میباشد و نبود راههای دسترسی مناسب در این ناحیه ،به نظر میرسد که نتیجه بهدستآمده از مطالعه کامالً معقول و
مناسب باشد.

شکل شماره  .9امتیاز نهایی هریک از نواحی شهر میاندوآب نسبت به هدف تعیین اولویتهای مکانی توسعه مراکز خدمات
بهداشتی و درمانی

AHP

شکل شماره  .10نقشه اولویت مکانی توسعه مراکز خدمات بهداشتی -درمانی در نواحی شهر میاندوآب
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 بررسی سازگاری در قضاوتها :هنگامیکه اهمیت شاخصها نسبت به یکدیگر برآورد میشود ،احتمال ناهماهنگی درقضاوتها وجود دارد .بنابراین الزم است از سنجهای استفاده گردد که میزان ناهماهنگی داوریها را نمایان سازد .یکی از
مزیتهای فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،امکان بررسی سازگاری در قضاوتهای انجامشده برای تعیین ضریب اهمیت
شاخصها و زیر شاخصها است .سازوکاری که این مدل برای بررسی ناسازگاری در قضاوتها در نظر میگیرد ،محاسبه
ضریبی به نام «ضریب ناسازگاری » 1است که از تقسیم «شاخص ناسازگاری » 2به «شاخص تصادفی بودن » 3حاصل
میشود .چنانچه این ضریب کوچکتر از یکدهم ( )0.1باشد ،سازگاری در قضاوتها موردقبول بوده و در غیر این صورت
الزم است در قضاوتها تجدیدنظر نمود .بهعبارتدیگر ماتریس مقایسه دو دویی شاخصها باید مجدداً تشکیل شود
(زبردست .)19 :1380 ،شاخصهای تصادفی بودن با توجه به تعداد شاخصها و از جدول شماره هفت قابلاستخراج است.
جدول شماره  .11جدول میزان شاخص با توجه به تعداد معیارها تصادفی بودن ( )R.Lمنبع :بوئن346 :1993،
N

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

R.I

0

0/58

0/9

1/12

1/24

1/32

1/41

1/45

1/49

1/51

1/48

1/56

1/57

1/59

برای محاسبه نرخ ناسازگاری ،ابتدا ماتریس مقایسهه زوجهی ) (Aدر بهردار وزن ( ،)Wضهرب میشهود تها تخمهین
مناسبی از  λmax Wبه دست آید .به عبارتی  A×W= λmax Wاست .با تقسیم مقدار  λ max Wبر  Wمربوطه مقدار
 λmaxمحاسبه شد ،سپس متوسط  λmaxرا محاسبه کرده و مقدار شاخص ناسازگاری از طریق روابط زیر به دست آورده
میشود (قدسی پور.)71 :1387،
λ max  n
رابطه (n  1 :)3
CI
رابطه (RI :)4

CI 

CR 

شاخص ناسازگاری مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف  0.07و مقایسه زوجی گزینهها (نواحی شهر) نسبت به هر یک
از معیارها ،تماماً کمتر از  0.1به دست آمد که مقادیر دقیق آنها در شکل  12آمده است .این مقادیر نشان میدهند که
قضاوتهای انجامگرفته در مقایسات زوجی مطالعه رعایت شده است و براساس منطق روش تحلیل سلسلهمراتبی نیز
قابلقبول است.
نتیجهگیری
در این پژوهش تالش شدهاست تا ضمن ارزیابی وضعیت موجود توزیع و پراکندگی مراکز خدمات بهداشتی -درمانی شهر
میاندوآب ،اولویتهای مکانی توسعه این فضاها را نیز در سطح نواحی شهر تعیین نماییم.
نتیجه بررسیها نشان داد که در سال  ،1380سرانه کاربری خدمات بهداشتی -درمانی شهر میاندوآب  0/75مترمربع بوده
است .این میزان حدود  0/93مترمربهع کمتهر از پهایینترین حهد سهرانه اسهتاندارد وزارت مسهکن و شهرسهازی و سهرانه
پیشنهادی طرح تفصیلی شهر ( 1/68مترمربع) است .علیرغم سرانه بسیار اندک مراکز خدمات بهداشتی -درمانی در شهر
میاندوآب ،توزیع و پراکنش این مقدار فضای موجود نیز متعادل و متناسب با وسعت و توان جمعیتی نواحی شهر و درنتیجه
)1. Inconsistency Ratio (IR
)2. Inconsistency Index (II
)3.Random Index (RI
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متناسب با توزیع بهینه و توسعه پایدار شهری نمیباشد .اختالف سرانه بین نواحی دارای کمترین و بیشترین سرانه ،بهیش
از  5برابر و به مقدار دقیق  5.03مترمربع است .در طی سالهای  1380تا  1390سرانه بهداشهتی -درمهانی ایهن شههر از
یک رشد کند برخوردار بوده و این سرانه از  0/75مترمربع در سال  1380به  0/86در سال  1390مترمربع رسهیده اسهت.
همراه با افزایش سرانه بهداشتی -درمانی شهر ،عدم تعهادل در برخهورداری از ایهن فضهاها در سهطح نهواحی شههر نیهز
افزایشیافته است .ولی همچنان فاصله زیادی تا رسیدن به سرانه پیشنهادی طرح تفصیلی و استانداردهای کشور دارد.
با توجه به اینکه اکثر مراکز خدمات بهداشتی -درمانی شهر میاندوآب طوری مکانیابی شدهاند که اوالً بسیاری از آنهها
در جوار کاربریهای ناسازگار مثل کاربری صنعتی و صنایع مزاحم قرارگرفتهاند ،ثانیهاً از نظهر محهدوده خدماترسهانی بها
یکدیگر تداخل دارند و همچنین بعضی از نواحی شهر در قسمتهای شمالی و جنوبی آن از حهداقل امکانهات بهداشهتی-
درمانی برخوردار نبوده و به آن مراکز دسترسی ندارند .ازاینرو در این مطالعه تالش کردیم تا با استفاده از تکنیک تحلیهل
سلسلهمراتبی ( )AHPاولویتهای مکانی توسعه مراکز خهدمات بهداشهتی -درمهانی را در سهطح نهواحی پنجگانهه شههر
میاندوآب مشخص کنیم .معیارهای مکانیابی مراکز خدمات بهداشتی -درمانی با توجه به خصوصیات شهر میاندوآب و با
توجه به مبانی نظری و مطالعات پیشین ،سازگاری اراضی ،نزدیکی به مرکز مناطق ،نزدیکی به مراکز آتشنشانی ،دسترسهی بهه

شبکههای ارتباطی درجهیک ،فاصله از مراکز و کارگاههای صنعتی ،مجاورت با فضای سبز ،شهیب منطقهه ،تهراکم جمعیهت تعیهین
شدند .گزینهها نیز در این پژوهش نواحی پنجگانه شهر میاندوآب بودند.
نتیجه مطالعه نشان داد که ناحیه یک شهر میاندوآب در نهایت با امتیاز  ،0/385بیشترین امتیاز را به خود اختصهاص داده
و در اولویت اول توسعه مکانی مراکز خدمات بهداشتی -درمانی شههر قهرار دارد .نهواحی سهه ،دو و چههار بهه ترتیهب بها
امتیازهای  0/175 ،0/278و  0/100در رتبههای بعدی قرار دارند .ناحیه پنج کمترین امتیاز  0/061را بهه خهود اختصهاص
داده و درنتیجه کمترین اولویت مکانی را جهت توسعه مراکز خدمات بهداشتی -درمانی شهر دارا است .محاسهبه شهاخص
ناسازگاری و مقایسه اولویتهای بهدستآمده با ویژگیهای نواحی شهر نشان میدهد که نتایج حاصل از این مطالعه ههم
از نظر منطق تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی و هم از نظر واقعیات خارجی شهر میاندوآب منطقی و معقوالنه است.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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