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چكیده

روش هاي  ارزیابي  و  تحلیل کمک مي کنند درک بهتري درخصوص اطالعات جمع آوري شده و نتایج تحلیل ها 

 F’ANP بدست آید. تحلیل  عاملي و تحلیل شبكه اي هر دو از روش هاي تحلیلي چندمتغیره مي باشند و مدل

تلفیقي  از دو  روش FA و ANP است. پژوهش پیش رو از نظر هدف کاربردي و از نظر  روش توصیفي-تحلیلي 

 مي باشد و به دنبال پاسخگویي  به  این  سؤال است که وجه تمایز و کاربرد این سه  روش به  فراخور موضوع و ماهیت 

مسایل مختلف شهري چیست  و  نقاط قوت و ضعف هر یک کدامند؟ بدین   منظور ابتدا سه  روش معرفي  مي شوند، 

 F’ANP و ANP تحلیل شده، توسط  روش هاي FA در ادامه پژوهشي که قبل  تر توسط نگارندگان با استفاده از

بازتحلیل مي شود تا نتایج مقایسه بشوند. براساس نتایج، هرگاه هدف مشخص کردن معیارها و شاخص هاي مؤثربر 

موضوع پژوهش باشد و یا مقصود تحلیل رابطه ي میان شاخص  هاي یک موضوع باشد روش  تحلیل  عاملي گزینه ي 

مناسبي  است. براي  اولویت بندي یا رتبه بندي  گزینه ها  با توجه  به شاخص ها  و عوامل مؤثربر آن ها و یا مقایسه ي 

دو مقوله از یک جنس با توجه به شاخص هاي مؤثربر آن  استفاده  از روش  ANP بیشتر توصیه مي شود. در نهایت 

F’ANP مي تواند در ساخت شاخص هاي مرکب و پژوهش هایي که در ابتداي امر به دنبال شناسایي شاخص ها و 

معیارها و سپس در پي  اولویت  بندي گزینه  ها هستند کاربرد داشته باشد.
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مقد مه
پژوهش،  و  تحقيق  اصلي هر  بخش  بيان کرد که  چنين مي توان 
تحليل اطالعاتي است که در طول مرحله شناخت جمع آوري شده اند. 
زیرا به کارگيري مطلوب نتایج تحقيق مستلزم تحليل مناسب داده ها 
اهداف  نياید،  به عمل  داده ها  از  مناسبي  سنجش  که  زماني  و  است 
به  دستيابي  با   .)Mateo, 2011( مي رود  زیر سؤال  تحقيق  کاربرد  و 
تجهيزات محاسباتي و سيستم هاي تصميم گيري توانمند در دهه هاي 
اخير، امکان برگزیدن دقيق تر آلترناتيوها، تحليل مشخصه هاي کمي و 
کيفي تأثيرگذار و واکاوي تأثيرات متقابل آنها برروي هم حاصل شده 
 است )محمد مرادي و اختر کاوان، 1388(. در پروسه برنامه ریزي که 
کوششي است براي تشکيل فرم بهينه که در آن برنامه ریز قادر است 
جهت دستيابي به نتيجه ایده آل عمل نماید، بعد از مشخص  ساختن 
هدف هاي کلي، تبيين اهداف عملياتي، برنامه ریزي و تدارک آلترناتيوهاي 
متنوع جهت دستيابي به اهداف برنامه ریزي، » ارزیابي« انجام مي شود 
تا برمبناي استحقاق نسبي هر یک از آلترناتيوها، گزینه برتر برگزیده 
شود )زبردست،1380(. در حال حاضر با سرعت گرفتن مسائل مرتبط با 
تصميم گير ي هاي چندمعياره و از سوي دیگر، تمایل بيشتر به دانش هاي 
ميان رشته اي و بهره گيري از تجربه و علم تخصص هاي متنوع در حل 
مسائل پيچيده، توجه به تکنيک  هاي تحليل تصميم گيري و استفاده از 
آنها در تحليل مسأله هاي دشوار اهميت بيشتري پيدا کرده است )محمد 
 MCDM مرادي و اختر کاوان، 1388(. روش هاي ارزیابي چندمعياره
آلترناتيوها   مورد  در  تحليل  فرصت  آنها  در  که  هستند  روش هایي 

براساس معيارهاي متنوع و چند بعدي وجود دارد )زبردست، 1389(. 
براي انتخاب  روش  تصميم گيري  مناسب براي هر نوع مشکلي، درک 
طبقه بندي تصميم گيري امري  ضروري  است. طبقه بندي کلي  روش هاي 
 Sabaei,( نشان داد )ارزیابي چند  معياره را مي توان به صورت تصویر )1

.)Erkoyuncu, Roy, 2015
چگونه  که  است  آن  اصلي  در  برنامه ریزي  چالش هاي  از  یکي 
مي توانيم در یک موقعيت خاص بهترین تصميم را بگيریم. روش هاي 
ارزیابي چندمتغيره طيفي از روش هاي ساده تا روش هاي پيچيده را 
در برمي گيرند. با این حال، انتخاب یک روش  صحيح  در موقعيت هاي 
هيچ  یک  ذکرشده،  روش هاي  است.  از   مشکل  هم  هنوز  مختلف 
تصميم گيري  شرایط  تمامي  براي  مناسب  و  بهينه  روش  عنوان  به 
نمي باشند )Tsang,1995(. درواقع، استفاده از روش هاي تصميم گيري 
چند متغيره در یک حالت خاص، هم به هدف تحقيق و هم به دقيق و 
قابل اعتمادبودن داده ها وابسته است. فرضيه ي تحقيق بر این امر استوار 
است که مي توان براي تسهيل ارزیابي اطالعات به دست آمده در پژوهش، 
روشي را بر مبناي ماهيت موضوع پژوهش و نوع مسير تجزیه و تحليل 
 ،FA آن پيشنهاد داد. در این مقاله برآنيم تا با بررسي روش هاي ارزیابي
ANP و F’ANP در پژوهشي از قبل انجام شده به این سؤال پاسخ 
دهيم که وجه تمایز و کاربرد این سه روش به فراخور موضوع و ماهيت 

مسایل مختلف شهري چيست و نقاط قوت و ضعف هر یک کدامند؟

 

تصویر 1- الگوي MCDM بر اساس پردازش داده ها.
)Sabaei, Erkoyuncu, Roy, 2015( :مأخذ

روش پژوهش
نمي توان تفکر را بدون مقایسه در نظر گرفت و در نبود مقایسه، 
اندیشيدن در باب مسائل و انجام پژوهش علمي ميسر نيست. روش 
است که  اندیشة اجتماعي  از کهن ترین روش ها در علوم و  تطبيقي، 
مبتني بر مقایسه جهت درک مشابهت ها و تفاوت ها است. ارسطو به 
مقایسه ي ميان دولت شهرهاي مختلف یونان پرداخته و هرودوت نيز 

جهان یوناني و غيریوناني را مقایسه کرده است.
به بياني دیگر، مقایسه ي دو یا چند رویداد )موضوع یا مسأله( حول 
یک موضوع معين جهت به دست آوردن نقاط مشترک و غيرمشترک آنها، 
به منظور دستيابي به هدف تحقيق )رسيدن به شواهد بيشتر، یا رسيدن 
به مرکز ثقل یا نقطه آغازین حرکت، مسيریابي حرکت و اقدام جهت 

نشان دادن عکس العمل در برابر آن رویداد(، مقایسه تطبيقي مي باشد 
)مک کي و مارش، 1378(.

مطالعه ي پيش رو به لحاظ هدف کاربردي بوده و سعي در ارایه ي 
مدلي بهينه براي ارتقاي کاربرد سه روش تحليل   عاملي FA، تحليل 
شبکه اي ANP و F’ANP در برنامه  ریزي شهري دارد. پژوهش حاضر 
به لحاظ روش توصيفي-   تحليلي مي باشد و روشي که براي جمع آوري 
اطالعات از آن بهره برده شده، اسنادي و کتابخانه اي است. در بخش 
مقایسه سه روش ابتدا با مطالعات کتابخانه اي و اسنادي، شاخصه اي 
مربوط به مسکن مهر جمع آوري شده و سپس براي تحليل اطالعات 
 F’ANP و ANP تحليل شبکه اي ، FA از سه روش تحليل  عاملي
استفاده شده است. بدین صورت که تحقيقي که از قبل توسط نگارندگان 
انجام شده و در بخش ارزیابي اطالعات با روش تحليل  عاملي بررسي 
شده بود، با استفاده از دو روش دیگر نيز بررسي مي  گردد، سپس 

نتایج حاصل از سه روش با یکدیگر مقایسه مي شود.

پیشینه پژوهش
محققين معاصر از روش تحليل       عاملي در پژوهش هایي نظير: 
بررسي ساختار اجتماعي سکونت گاه هاي فرودست در شهر بندرعباس 
)اسکندري نوده و همکاران، 1389(، تحليلي بر نابرابري هاي مسکن 
روستایي شهرستان هاي استان آذربایجان شرقي )قنبري، 1390(، 
ساخت، اعتباریابي و روا سازي پرسشنامه نقش طراحي به منظور جلب 
مشارکت مردمي در فرایند معاصرسازي بافت هاي فرسوده )هاشم نژاد 
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و  )زبردست  فرسوده شهري  بافت هاي  شناسایي  همکاران،   1391(،  و 
همکاران، 1392(، نقش امنيت تصرف بر کيفيت کالبدي مسکن در 
امکان سنجي  سکونتگاه هاي غيررسمي )حبيبي و همکاران، 1392(، 
)CDS( در نظام شهرسازي  از استراتژي هاي توسعه شهري  استفاده 
ایران )نوروزي فرد و همکاران، 1393(، تبيين معيارهاي کليدي فرآیند 
شکل گيري هویت مکان در توسعه شهري جدید )ارباب و همکاران، 
1394(، بررسي ميزان پاسخگویي فضاهاي شهري به نيازهاي گروه سني 

نوجوان )حبيبي، بهنامي فرد، 1395(، تحليلي بر رابطه ي ميان امنيت 
تصرف و ميزان سرمایه گذاري در مسکن در سکونت گاه هاي غيررسمي 
)طبيبيان، احمدي، 1396(، سطح بندي مناطق کالنشهر تهران از لحاظ 
شاخص هاي توسعه پایدار )صالحي و همکاران، 1396(، تدوین مدل 
نظري مؤلفه هاي مؤثربر سرزندگي اجتماعي خيابان )علي پور اصفهاني 
و همکاران، 1397( و شناسایي عوامل مؤثربر جدایي گزیني اجتماعي-

فضایي )Jalili Sardarabad, 2018( بهره برده اند.

شاخصمعیار

اسکندري نوده، موسوي، بيدهندي، 1389 

بُعد خانوار  تعداد خانوار در واحد   اجتماعي
مسکوني

تعداد فرزندان در حال تحصيل  سطح مدت اقامت در محله   تعداد اتاق در اختيار خانواده
تحصيالت

قنبري، 1390

معمولي مسکن مسکوني  واحدهاي  درصد 
واحدهاي  درصد  و سند    نوع  برحسب 
180مترمربع  زیربناي  داراي  مسکوني 
مسکوني  واحدهاي  درصد  باالتر    و 
معمولي داراي 5 اتاق و بيشتر  معکوس 
ایوان  فاقد  معمولي  مسکوني  واحدهاي 
درصد واحدهاي مسکوني معمولي داراي 
واحدهاي  درصد  بيشتر   و  نما  چهار 

مسکوني معمولي داراي مستراح 

 5 از  بيش  داراي  معمولي  مسکوني  واحدهاي  درصد 
واحدهاي  درصد  زیستي    فضاي  در  بزرگ  بازشوي 
گازي    و  آبي  کولر  حداقل  داراي  معمولي  مسکوني 
درصد واحدهاي مسکوني معمولي کم تر از 5 سال عمر  
بازشوهاي  داراي  معمولي  مسکوني  واحدهاي  درصد 
مسکوني  واحدهاي  درصد  زیستي    فضاي  در  بزرگ 
زمين    مترمربع مساحت  از 500  بيش  داراي  معمولي 
فضاي  فاقد  معمولي  مسکوني  واحدهاي  معکوس 

غيرزیستي 

داراي  معمولي  مسکوني  واحدهاي  درصد 
اشغال  سطح  مترمربع   100 از  بيش 
مسکوني  واحدهاي  درصد  فضاي همکف   
معمولي داراي بيش از 150مترمربع سطح 
واحدهاي  درصد  زیستي    فضاهاي  اشغال 
معيشتي  فضاهاي  داراي  معمولي  مسکوني 
زیربنا   مساحت  مترمربع   150 از  بيش 
معمولي داراي  مسکوني  واحدهاي  درصد 
فضاهاي مشترک زیستي و معيشتي کشور 
واحدهاي  درصد  مترمربع     150 از  بيش 
بيش  فضاها  سایر  داراي  معمولي  مسکوني 
از 150 مترمربع   درصد واحدهاي مسکوني 

معمولي داراي سه اتاق و بيشتر

هاشم نژاد، بهزادفر، صدق پور، سيدیان 1391

ساخت     مشارکت و  تهيه  در  مردمي  مشارکت 
شکل معابر   تجمع قطعات براي نوسازي 

لزوم نوسازي      نوسازي توسط دولت   
اولویت عبور و مرور

حفظ بناهاي ارزشمند

لزوم  تغيير     ایجاد    مکان هاي خدماتي 
منسجم   ایجاد   مکان هاي خدماتي   ُخرد   

استحکام   زیبایي  و    قيمت مصالح

زبردست، خليلي، دهقاني1392

 کالبدي   اجتماعي
  اقتصادي  
محيط زیستي

دسترسي پالک ها به معابر با عرض کم تر 
از 6 متر   ناپایداري بناها   قطعات کم تر 

از 100 مترمربع  عمر بنا   

شغلي  گروه بندي  مسکوني   واحد  در  خانوار  تراکم 
نوسازي   نرخ  غيربرتر    فعاليت هاي  زمين     قيمت 

نداشتن حمام و آشپزخانه

درآمد خانوار   مالکيت   زباله هاي خانگي 
و ساختماني   تراکم جمعيتي    بار تکفل 

کارگاه هاي آالینده ي محيطي 
 ناامني واحدهاي مسکوني خالي

حبيبي، احمدي، رحيمي، 1392

امنيت تصرف قانوني
امنيت تصرف عرفي   
امنيت تصرف ادراکي

نوع مالکيت سند مالکيت
مدت زمان سکونت    ميزان برخورداري 

از تسهيالت زیرساختي
ميزان همبستگي سازمان هاي محلي 

و فاميلي

  ميزان رضایت شهرداري از سکونت افراد در این محله
دولتي    و  سياسي  حمایت هاي  از  برخورداري  ميزان    

ترس از تخليه در 5 سال آینده  
 احتمال تخليه در هر لحظه

عدم برخورداري از ثبات مالکيت محله   
دلهره داشتن از رسمي نبودن ملک

نبود ضمانت سکونت   
 نبود پشتيباني از طرف شبکه هاي حمایتي  
 دلهره داشتن از بي خانماني پس از تخليه   

نوروزي فر، نبئي، خليلي، 1393

زیست پذیري     
رقابت پذیري

مدیریت و حکمروایي 
خوب  بانک پذیري

خدمات اساسي شهر   محيط سالم  
محيط ایمن   فقر   مسکن    مطبوعيت 
و فرهنگ     ساختار بهره وري اقتصادي   

منابع انساني   دسترسي به فناوري 
پيشرفته      شفافيت دولت محلي 

محيط اجتماعي     سالمت  

دولت محلي مستقل   ميزان دسترسي به بازار   
محيط بازرگاني قوي و سالم    تأثيرگذاري و سالمت 
مدیریت مالي هماهنگ بودن در درون دولت محلي  

ارتباط مالي بين دولتي  تأثيرگذاري و چگونگي 
خدمات رساني     

مشارکت شهروندان     توسعه اجتماعي  
مدیریت اقتصادي   مدیریت شهري اثرگذار   

مکانيسم اقتصادي بهينه    بهينه بودن 
فناوري   بحث اشتغال  

تخصيص تسهيالت اعتباري شهروندان   
خدمات شهري   

جدول 1- پژوهش هاي انجام شده با روش تحلیل عاملي ها.
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ارباب، عزیزي، زبردست، 1394

آشنایي و شناخت
خوانایي و تشخص  

رضایتمندي 
خودکارآمدي  

 تعامل اجتماعي   
تناسب محيطي   

دلبستگي
خاطره انگيزي

  اطالع از چگونگي ترکيب اجزا و  
عناصر     احساس تعلق    تشخيص، 
ادراک فضایي و جهت یابي ساختاري 

درک شونده و بامعنا و با انسجام  
مباهات و سربلندي     داشتن آگاهي 

نسبت به عناصر کالبدي و بُعدهاي 
اجتماعي

ارضاي نيازها و تمایالت بيولوژیکي و روانشناختي
همکاري و مشارکت اجتماعي فعال   

فرم و فعاليت سازگار و متناسب      حس امنيت و 
اطمينان خاطر   محيط تسهيل کننده  

برخورداري از امکانات گوناگون و خاص  
 احساس تعهد، التزام و مسئوليت، تفاوت

احساس وابستگي و تمایل به ماندگاري  
تک و انحصاري بودن   احساس تجانس، 

هم سنخي و نزدیکي با مکان تعلق و 
ریشه داري  پتانسيل تداعي و یادآوري 

اشخاص و محل ها   پتانسيل تحقق 
رویدادها و وقایع   خاطرات و تصاویر     

ارجاع پذیر در حافظه  احساس تمایز، 
تشخص

حبيبي، بهنامي فرد، 1395

فضاي شهري مناسب 
براي نوجوانان

  وجود نظارت غيرمستقيم   حداقل بودن 
آزادي  وجود  جنایت   و  جرم  ميزان 
در  شرکت  انتخاب  فرصت هاي  و 
بر  تعلق  فضا   حس  و حفظ  فعاليت ها 
فعاليت ها    تنوع  ورزشي  امکانات  مکان  
بهداشتي   سرویس هاي  از  برخورداري 
و  بزرگ ترها  توسط  نظارت  نبود 
مراکز  اجتماعي داشتن  روابط  والدین 
خياباني   فستيوال هاي  داشتن  تفریحي 
برخورداري از بناهاي تاریخي و چشم نواز   

  محوطه بازي   وجود پاتوق   وجود مراکز خرید  وجود 
اغذیه فروشي ها   اختالط عملکردي حضور دستفروشان 
محدودیت هاي ترافيکي    اولویت پياده   مسير مناسب 
براي پياده  وجود خط ویژه   دوچرخه سواري   تنوع 
گزینه هاي رفت وآمد    حمل ونقل عمومي در دسترس   
در دسترس بودن مدرسه    نصب عالمت ها و نشانه ها در 
مسير  کاربري تجاري کوچک   عریض بودن مسيرهاي 

پياده در دسترس بودن پارک ها

  وجود نوازندگان    نمایش هاي خياباني   
وجود چشم اندازهاي طبيعي    استفاده 

از آب و آب نماها     جذابيت پياده روها   
ایجاد فضا براي تنهایي و خلوت گزیني   

فواصل ایده آل جهت پياده روي و دوچرخه 
سواري وجود چشمان ناظر محله اي 

نشستن مناسب و راحت   نورپردازي شبانه  
خيابان هاي تميز و بهداشتي    هواي پاک   

برخورداري از فضاهاي سبز، درختان، 
گياهان و گل ها     برخورداري از سایه 
در هواي گرم   وجود مکان هایي جهت 

نشستن    نبود آلودگي صوتي  
وجود نور خورشيد در سرما

طبيبيان، احمدي، 1396

امنيت تصرف
سرمایه گذاري در 

مسکن

نوع مالکيت خانوار     ميزان قدرت و 
همبستگي سازما ن هاي محلي   

ميزان انسجام خویشاوندي و دوستان   
برخورداري از حمایت هاي سياسي   
ترس از درخواست صاحب خانه براي 

خالي کردن خانه

پس  خانه  پيدانکردن  از  دلهره  مالکيت    سند  نوع    
از  سکونت  دلهره  مدت  از خالي کردن آن     طول 
از  دلهره  آینده     پنج سال  در  مکان  اجباري  تخليه 
رسمي نبودن محله     برخورداري از تسهيالت زیربنایي

پوشش  نوع  ساختمان     اسکلت    جنس 
افزایش  براي  خانوار  تمایل  ميزان  سقف   
سطح زیربناي مسکن موجود   تمایل براي 
دریُافت وام مسکن   تمایل براي خرید خانه 

یا زمين براي فرزندان خود در محله
  تمایل براي نوسازي مسکن   دسترسي به 

فرصت هاي شغلي

صالحي، موسيزاده، خداداد، اسمعيلي،1396

 فرهنگي-    اجتماعي
  اقتصادي

  مسکن و زیربنایي

تعداد ارگان هاي فرهنگي هنري براي 
هر ده هزار نفر    تعداد فرهنگسرا به 

ازاي هر ده هزار نفر     تعداد موزه در 
ده هزار مدرک دیپلم به کل جمعيت 

باالي 20      مدرک کارشناسي به کل 
جمعيت باالي 20     مدرک کارشناسي 

ارشد به جمعيت باالي 20      مدرک 
دکترا به جمعيت بيست سال به 

باال   عکس تناسب کودکان بي سواد 
7ساله  عکس تناسب کودکان بي سواد 
هشت ساله      عکس تناسب کودکان 

بي سواد نُه ساله درصد خانوارهاي 
برخوردار از حمام  واحد مسکوني به 

ازاي هر خانوار     نرخ اشتغال ناخالص 
خانم ها     نرخ اشتغال ناخالص کل   

  عکس تناسب کودکان بي سواد ده ساله  
درصد باسوادي خانم ها به کل جمعيت خانم ها   

درصد قانونگذاران آقا نسبت به کل شاغلين
درصد قانونگذاران خانم نسبت به کل اشتغال

درصد متخصصان آقا نسبت به کل اشتغال 
نسبت متخصصان خانم نسبت به کل شاغلين   نسبت 

شاغلين آقا در بخش حمل ونقل   درصد باسوادي 
آقایان به کل جمعيت آقایان     نرخ شراکت اقتصادي   

معکوس نرخ بيکاري     نسبت شاغلين خانم در  
بخش حمل ونقل     نسبت شاغلين آقا در بخش 

آموزش      نسبت شاغلين خانم در بخش آموزش  
کارکنان داراي مهارت  خانم در بخش کشاورزي  

کارکنان داراي مهارت آقا بخش کشاورزي 

معکوس بار تکفل ناخالص  معکوس بار 
تکفل خالص   درصد خانوارهاي برخوردار 

از برق   درصد خانوارهاي برخوردار از 
تلفن ثابت   درصد خانوارهاي برخوردار 

از آب لوله کشي   درصد خانوارهاي داراي 
گاز لوله کشي   عکس درصد واحدهاي 

مسکوني پنجاه متر و کم تر   مسکن هاي با 
دوام   درصد واحدهاي باالي دویست متر   
درصد خانوارهاي داراي دستگاه گرمایش   

درصد خانوارهاي برخوردار از سيستم 
گرمایش و سرمایش مرکزي   

درصد خانوارهاي داراي آشپزخانه  درصد 
مالکيت واحدهاي مسکوني  صنعتگران آقا 
به کل شاغلين    صنعتگران خانم به کل 
شاغلين تعداد سالن هاي نمایشي به ازاي 

هر ده هزار نفر   تعداد نگارخانه به ازاي هر 
ده هزار نفر   

علي پور اصفهاني، زماني، شاهيوندي،1397

  تجربي
زیبا شناختي

  زیست محيطي 
عملکردي

  تناسب با زمينه   نظارت جمعي   
شفافيت   نورپردازي   مبلمان

  کف سازي   رایحه ي محيط   موقعيت استقرار 
مبلمان   سایه اندازي مسير   پاکيزگي محيط

  آلودگي صوتي   فضاي سبز جمعي   
دسترسي به حمل و نقل
  دسترسي به پارکينگ

   اختالط کاربري



49

Jalilisadrabad S., Shieh E., Behzadfar M., 2018

  ویژگي هاي فردي 
خانوادگي

  حس تعلق مکان
  نظام مسکن

  عوامل کالبدي

سن سرپرست خانوار   بُعد خانوار   ميزان 
تحصيالت شغل موقعيت شغلي   ميزان 
کاربري هاي  توزیع  از  ساکنان  رضایت 
اراضي و نحوه دسترسي به آنها و عدالت 

فضایي

در  خانواده  سرپرست  اجتماعي  پيشرفت  احساس 
عالقه مندي  سال هاي آینده   درآمد خانواده   ميزان 
به منطقه مسکوني مدت زمان زندگي در محله فعلي   
دسترسي به اعتبارات بانکي براي خرید خانه   ميزان 

گرایش به مسکن فعلي

مذهب   اصالت   قوميت    قيمت زمين و 
خانه هاي خالي   کيفيت  تعداد  مسکن    
مسکوني    تراکم  مسکوني     خانه  قدمت  و 
به  دسترسي  نحوه  مسکن    مالکيت  نوع 
کاربري ها  توزیع  نحوه  مهم     کاربري هاي 

در محله

پژوهشگران همچنين از روش تحليل شبکه اي ANP به منظور: تعيين 
 ،)1389 )زبردست،  صنعتي  شهرک هاي  ایجاد  براي  مناسب  سایت 
بررسي و ارزیابي اولویت هاي منظر فضاهاي عمومي شهر عسلویه )کياني 
پایدار  مسکوني  مجموعه هاي  مکان یابي  سردري،1390(،  ساالري  و 
کالنشهر  اراضي  کاربري  پایداري  ارزیابي  عزیزي، 1391(،  و  )آراسته 
مراکز  اهميت  ریسک  تحليل  همکاران،     1391(،  و  )زبردست  تهران 
حياتي، حساس و مهم کالنشهر مشهد )زرقاني و رضوي نژاد، 1392(، 
ارزیابي عوامل مؤثردر توسعه ي صنعت گردشگري منطقه آزاد چابهار 
)زرآبادي و عبداله، 1392(، بررسي پایداري محالت شهري در منطقه 
17 شهر تهران )فني و همکاران، 2015(، تبيين شاخص هاي جانمایي 
پياده راه هاي شهري بر اساس اهداف توسعه پایدار اجتماعي )شيعه و 

همکاران ،1394(، مقایسه ي تطبيقي کيفيت پياده راه ها در ایران و خارج 
کشور )حبيبي و حقي، 1397(، کاهش معضالت زیست محيطي در 
بافت هاي ارگانيک و قدیمي با رویکرد شهر هوشمند )شکري و بهزادفر، 
فازي  و   ANP روش  از  استفاده  با  تأمين کنندگان  گزینش   ،)1398
)Dargi et al., 2014(، اولویت خوانایي چشم اندازهاي شهري از دید 
اقتصاد محور  )Karimmoshaver et al., 2016(، رویکرد  شهروندان 
 Mohammadi, Elmi,( براي توانمندسازي سکونتگاه هاي غيررسمي
 ANP ها در صنعت به کمکSME 2016((، تجزیه وتحليل مشکالت
جهت   ANP روش  از  استفاده  و   )Sevinc et al., 2018(  AHPو
Ozcan-( تجزیه وتحليل انتخاب روش ساخت در پروژه هاي بزرگراه ها

Deniz, Zhu, 2008( استفاده کرده اند. 

شاخصمعیار

زبردست، 1389

پتانسيل رشد منطقه
الزامات توليد

دسترسي منطقه
زیرساخت هاي صنعتي منطقه

  پتانسيل رشد اقتصادي منطقه  
وجود خدمات رفاهي و بهداشتي

 وجود مواد اوليه مورد نياز

  وجود صنایع مشابه در منطقه   
سکونت گاه هاي  به  دسترسي 

انساني 

وجود زیرساخت هاي پایه
وجود نيروي کار ماهر

امکان گسترش آتي سایت 
دسترسي به راه هاي ارتباطي

کياني و ساالري سردري، 1390

فضاهاي عمومي   اولویت هاي بصري   
ساختار فيزیکي کاربردي

  خيابان جمهوري   بازار و خيابان دولت 
  پارک ساحلي مروارید و نگين

  هنرهاي دیواري   نورپردازي 
  اِلمان ها و مجسمه ها

  مبلمان    نماي ساختمان
تابلوهاي تبليغاتي و عالیم رانندگي

آراسته و عزیزي،1391

اجتماعي- فرهنگي
محيطي-  کالبدي

خدماتي
حقوقي -    اقتصادي

  همجواري با فضاهاي مرکزي و عمومي   
برخورداري از فضاي الزم براي مدیریت 

بحران و  ضرورت محله
در دسترس بودن مراکز خرید عمده و 

ضروري

  فضاي الزم جهت ساخت 
فضاي سبز محيط پيراموني 

مناسب و طراحي شده 
 تأمين پارکينگ

  امنيت و آرامش محله   

مراکز آموزشي و فرهنگي در دسترس   
خيابان ها و مسير ماشين رو  در دسترس

عدم وجود و یا حداقل بودن مسایل حقوقي 
زمين فضاهاي مناسب جهت فعاليت هاي 

اجتماعي و بازي کودکان   
داشتن زمين و مسکن قابل استطاعت   

زبردست، خليلي، پژوهان و انصاري، 1391

معيار علّي
معيار معلولي

  استفاده از اراضي درون شهري
حفظ زمين هاي کشاورزي

کاربري های مختلط

  حمل ونقل پایدار
سياست تشدید کاربري ها 

 اداره ي زمين از طریق سيستم کاداستر  
کاهش مخاطرات طبيعي

بازیابي ساختمان هاي درون شهري

زرقاني و رضوي نژاد، 1392

مراکز حياتي 
مراکز حساس

مراکز مهم

منابع آب   منابع برق   منابع گاز   
مراکز سوخت

  مراکز ارتباطي

مذهبي    مراکز  نظامي   مراکز 
مراکز سياسي

مراکز مدیریت بحران

مراکز مالي     مراکز قضایي 
 مراکز غذایي و غله

مراکز بهداشتي و درماني

زرآبادي و عبداله، 1392

توان طبيعي   
توان جمعيتي– اجتماعي 

توان اقتصادي
زیرساخت هاي گردشگري

تسهيالت گردشگري

موقعيت هاي خاص استراتژیک    وضعيت 
آب وهوا     ميزان همکاري شهروندان 

جهت توسعه گردشگري     پذیرش صنعت 
توریسم توسط ساکنان
 جاذبه هاي توریستي   

  فرصت هاي شغلي مرتبط 
با توریسم    مقدار درامد 

ریالي و ارزي   فرصت هاي 
سرمایه گذاري  

 حمایت بخش هاي خصوصي 

تسهيالت حمل ونقل   تسهيالت اقامتی - 
رفاهي    دسترسي به سکونت گاه هاي انساني   

تبليغات و بازاریابي   وجود نمایشگاه ها و 
فستيوال های فصلي    امکانات فرهنگي  

وضعيت امنيت    امکانات تفریحي 

.ANP جدول 2- پژوهش هاي انجام شده با روش تحلیل شبكه اي

و   ANP تحليل شبکه  اي ،FA مقایسه تطبيقي روش  هاي تحليل عاملي
F’ANP براي ارتقاي کاربرد آنها در برنامه  ریزي شهري
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فني، اخواني حيدري و حيدري، 2015

اقتصادي   اجتماعي� فرهنگي   
محيطي- کالبدي

 تعداد شاغلين توانایي مالي خانواده روابط 
 اجتماعي  فعاليت هاي اقتصادي  ویژگي هاي 

فردي 

 امنيت اجتماعي  جمعيت  
تعليم و تربيت  تکنولوژي  

روابط اجتماعي  

 سالمت  کيفيت ابنيه  هویت  ساختار محله  
کيفيت  فضا  آب و هوا  الگوي مصرف اوقات 

فراعت  عدالت   

شيعه، حبيبي و پيرایه گر، 1394

کالبدي ترافيکي  اقتصادي    
زیست محيطي

مبلمان   نقاط شاخص فرهنگي   نما   نقاط 
مکث  اِلمان هاي شهري  توجه به ناتوانان و 

کم توانان   فاصله تا پارکينگ عمومي

کودکان   محصوریت    به  توجه 
کف سازي   طول مسير   عرض 

معبر 
  کارکرد محورهاي اطراف 

ترکيب  و  تنوع  سرگرم کننده    کاربري هاي 
کاربري ها   زمان فعاليت   ُخرده فروشي  فضاي 

سبز  طراحي منطبق با اقليم  دید و منظر

شکري و بهزادفر، 1398

اقتصاد هوشمند
محيط هوشمند

شهروند هوشمند
زندگي هوشمند

پویایي و تحرک هوشمند
دولت هوشمند

کار از راه دور    خدمات از راه دور    
اختالط کاربري    صنایع پاک    آزاد شدن 

زمين    آزادشدن زمان )اوقات فراغت(   
استفاده از پتانسيل هاي طبيعي  خانه 

سبز سيستم پيشرفته در مدیریت زباله    
سيستم خودکار بازیُافت  سيستم آبياري 

باغچه سيستم موقعيت یاب  

 بهبود کيفيت زندگي    
شرایط بهداشتي و سالمت 

فردي کنترل سرمایش و 
گرمایش کنترل روشنایي 

هوشمند سنسورهاي حساس 
به بو  تجهيزات و ابزارهاي 

اندازه گيري هوشمند   

 هدایت ترافيک و برنامه ریزي جاده اي آنالین    
نيروي کار دانش بنيان     اتوبوس الکتریکي   

زیرساخت هوشمند و ICT  زیرساخت هاي 
پهناي باند  زیرساخت هاي فني   دموکراسي 
هوشمند  چارچوب نهادي  پيش بيني شرایط 

آب وهوایي  بررسي ميزان امالح موجود در آب 
و خاک    رویکردي آینده نگر    نوآوري

حبيبي حقي، 1397

کاربري  مختلط  امنيت  حفاظت 
اقليمي همجواري مناسب و 

دسترسي به خيابان   تسهيالت در 
وسایل حمل ونقل 

 امنيت جاذبه هاي بصري
 تراکم مناسب عابرپياده

دسترسي  خدمات 24 ساعته شهري 
مسایل محيطي  انعطاف پذیري 

بازارهاي محلي و ُخرده فروشي هاي 
متنوع و فعال   محدوده هاي 

مسکوني و اداري  مسُافت 
مسير پياده روي  شيب مسير 

پياده روي عرض مسير پيادهروي  
مبلمان شهري  الگوي ترافيک  

فعاليت هاي خياباني

 اختالط عمودي  اختالط افقي  هم سازي و 
وابستگي عملکردها   امنيت عابران  حذف 
وسایل خطرناک از مسير پياده دسترسي 

آسان به حمل و نقل عمومي  در نظرگرفتن 
باد و نور نامطلوب  دسترسي مناسب 

به خيابان و مسير پياده  سلسله مراتب 
دسترسي به راه ها  امکان دسترسي به 

وسایل حمل ونقل ُکندرو، دوچرخه و غيره  
ممانعت از رفتار غيراجتماعي موتور سواران   

جرم وجنایت   از بين بردن نقاط تاریک 
و کور  

دسترسي مناسب به پارکينگ 
  مقياس انساني فضاها خط 

آسمان      پرسپکتيو طبيعي و مصنوعي  
جزیيات مناسب نما  

خالقيت  در  معماري 

تراکم کارمندان  تراکم 
جمعيت محلي تراکم توریست 

و مشتري
مسيرهاي کوتاه در اطراف 

راه ها
کم کردن تعداد کوچه هاي 

بن بست
زندگي شبانه  استفاده از فضا 

در زمان هاي متفاوت   سينما  
رستوران

فضاهاي  عمومي   پارک ها  
ميادین   جاذبه هاي طبيعي و 

مصنوع  فضاهاي قابل توجه 
در ابتدا و انتهاي مسير  محيط 

پاکيزه  کيفيت هوا
آلودگي ها  استفاده از 

مسيرهاي
پياده براي هدف هاي متفاوت 

شيب مناسب پياده راه ها  عرض کم پياده راه ها 
براي رعایت مقياس انساني دکه )کيوسک( 
سرویس بهداشتي  امکانات خدمات روزانه 
و هفتگي  پراکندگي کاربري هاي متفاوت 

در طول مسير   قرارگيري کاربري هاي 
مسکوني و اداري در طبقات باالتر یا در لبهي 

دوم مسيرها   روشنایي   نيمکت ظرفيت 
ترافيکي محدوده ي اطراف پياده راه  بارگيري 
و پياده کردن محموله ها در مناطق تجاري و 

اقتصادي محدوده هایي براي هنر و فعاليت هاي 
فرهنگي  مکاني براي جشن ها و مناسبت هاي 

خاص    مکاني براي دستفروشان و 
نمایش هاي خياباني  

مبدأ و مقصد مشخص در طول مسير پياده 
چشم انداز    کيفيت پياده روها در نظرگرفتن 
زیرساخت هاي فعلي و آتي  درختان و فضاي 

سبز

Ozcan Deniz, Zhu 2008

  روش ساخت منعطف  
انتخاب مصالح انتخاب تجهيزات

  شرایط مختلف بازار   شرایط مالي متفاوت 
سازنده   تغييرات طراحي

تأخير در تحویل منابع   افزایش 
بهاي منابع

شرایط غيرمنتظره    در دسترس نبودن منابع

Ahmad, Dargi; Ali, Anjomshoae; Masoud ,Rahiminezhad Galankashi; Ashkan, Memari,2014

  ظرفيت توليد  امکانات و توانایي هاي تکنيکي  خدمات و تحویل   اعتبار کيفيت  قيمت  مکان جغرافيایي انتخاب خودروي ایراني 
Mohammadi, H. Zare Elmi, M. 2016

  گنجایش انساني  گنجایش 
 اجتماعي    گنجایش اقتصادي 

 گنجایش اکولوژیکي   
 گنجایش سياسي

  آموزش و مهارت  رهبري  شهروندي
 روحيه ي کارآفریني  نيروي کار   مشارکت

  ميزان حس تعلق به جامعه  
برنامه هاي اجتماعي

  همکاري در فعاليت هاي محلي
فعاليت هاي غيررسمي اقتصادي

  کنترل هاي محلي  دسترسي 
به پایتخت زیرساخت ها امنيت

تنوع   اکولوژیکي   سالمت  اقتصادي   سالمت 
پاسخگویي ساختار پایين به باال  دسترسي به 
انطباق  قابليت  قانون   به  دسترسي  اطالعات  

اکوسيستم سالم منابع طبيعي
Ali Sevinc, Seyda Gur, Tamer Eren, 2018

  نوآوري   سازماندهي   
زیست محيطي   هزینه

  مزیت نسبي  پيچيدگي  ارتباطات  شناخت   
قابل درک بودن  هزینه ي حمل و نقل

فشارهاي رقابتي 
حمایت هاي خارجي  

قابل اعتماد نبودن سودها 

نگهداري و پشتيباني فني 
مدیران  حمایت  حمایت     و  تعليم  هزینه ي 

IT ارشد اندازه ي سازماني    تخصص
Mehrdad Karimmoshaver, Hassan Sajjadzade, Salman Vahdat, 2016

  فيزیکي   کالبدي  زیبایي شناختي   
هویتي    فضایي

 فضاي  سبز  درختکاري  اقليم  نماي 
ساختمان  خط آسمان   تجهيزات شهري  

تناسبات بنا 

 تنوع و ریتم جداره ها  تقارن 
جداره ها  روشنایي  هندسه ي 

فضا   رنگ

  ویژگي هاي تاریخي و فرهنگي فضا   بناها 
و معابد تاریخي  عالیم و نمادها   کف سازي   

هنرهاي خياباني
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هدف: تاب آوري کالبدياسفندیار زبردست 1393

عامل  محروميت همگاني   خدمات 
شهري غيرقابل دستيابي   جمعيت 

غيرمستقل   تعداد افراد در واحد 
مسکوني   بيکاري

شاخص  درصد جمعيت بي سواد    نرخ عدم اشتغال 
آقایان و خانم هاي 10ساله و بيشتر     درصد 

جمعيت بيش از 65 سال سن     درصد جمعيت 
زیر 14 سال سن   نرخ مهاجرت     بُعد خانوار    
نفر در واحد مسکوني     درصد جمعيت مجرد   

درصد معلولين    درصد جمعيت با درآمد بدون کار   
تعداد خانم های بدون کار درصد نفر     تعداد واحد 

مسکوني با مساحت برابر یا کم تر از مترمربع
تعداد واحد مسکوني با یک اتاق یا کم تر

 تعداد واحد مسکوني با کم تر از یک اتاق )درصد(   تعداد واحدهاي 
مسکوني بدون آب، برق و تلفن )درصد(      درصد واحدهاي مسکوني 

بدون آشپزخانه و حمام )درصد (      درصد واحدهاي مسکوني 
استيجاري   درصد کارگران ساده     در دسترس بودن ایستگاه 

آتش نشاني     در دسترس بودن مدارس معلولين   در دسترس بودن 
مهد کودک   در دسترس بودن مدارس ابتدایي     نرخ بيکاري  در 

دسترس بودن دبيرستان ها   در دسترس بودن مراکز بهداشتي 
در دسترس بودن بيمارستان ها   

هدف: تحليل آسيب پذیري اجتماعي در سطح نواحي کالنشهر تهرانسعيد زنگنه شهرکي، کرامت اهلل زیاري، محمدپور اکرمي، 1396

عامل در دسترس بودن خدمات 
شهري     خصوصيات زمين 

بستر ویژگي هاي کالبدي بافت   
زیرساخت هاي اصلي مداوم 

شاخص خيابان با عرض مناسب   خيابان با پل   
در دسترس بودن فضاي سبز    دانه بندي قطعات 
)مساحت(   تعداد طبقات    مقاومت ساختمان 

دسترسي به پمپ بنزین    قدمت ساختمان

 سطح اشغال   تعداد بيمارستان در هر کيلومتر مربع    شمار مدارس در 
هر کيلومتر مربع     شمار ایستگاه آتش نشاني     ش مار ایستگاه پليس 

 )تعداد در هر کيلومترمربع(  شيب زمين  

هدف: بازآفریني شهري و بهره گيري از پروژه هاي محرک توسعهمحمد مهدي عزیزي، بهاره بهرا، 1396
در بافت مرکزي شهرها

عامل  ارزش سکونتي بافت  شرایط 
اقتصادي  نوسازي کالبدي  شرایط 

عمومي بافت  سرمایه گذاري دولتي  
تحرک ساخت وساز شرایط فعاليتي  

شرایط کالبدي مسکن و محيط 
سکونت 

شاخص  ميزان بوميت  ميزان اجاره نشيني  تعداد 
مساکن فعال  تعداد مساکن تک خانواري  دسترسي 

مسا کن به مدرسه ابتدایي دسترسي مساکن به 
فضاي ورزشي  دسترسي مساکن به پارک محلي  

ميزان جواني جمعيت  سطح تحصيالت  تعداد 
دانشجویان  ضریب سکونت  نرخ اشتغال بار تکفل

 ميزان مهاجرت پذیري مردان درصدجمعيت فعال ميزان تجاري بودن  
تعداد تجاري فعال ميزان عدم ریزدانگي  ميزان دسترسي به زیرساخت ها   

ميزان دسترسي بناها به پارکينگ    ميزان تراکم جمعيت   درصد 
مالکيت  دولتي وقفي و تعاوني   ميزان نوسازي مسکوني    تعداد ابنيه 

پایدار  تعداد ابنيه نوساز     ميزان اداري بودن

هدف: تعيين ميزان آسيب پذیري بافت شهري در برابر تهدیدات دشمنباستاني و همکاران 1397

عامل  پایداري کالبدي  مکان گزیني 
کاربري ها  دسترسي مطلوب  

فضاهاي امن    نفوذپذیري

شاخص  رعایت فاصله مناسب بلوک ها و قطعات 
در جهت اسکان موقت و عمليات امداد و نجات  

استفاده از بلوک هاي کوچک تر در جهت سرزندگي 
و افزایش ایمني     کاهش آسيب پذیري ابنيه 
پيرامون معابر با رعایت قدمت، مصالح و ارتفاع 

مناسب  استفاده از یکسان سازي نماها از نظر بافت 
و فرم    احداث کاربري هاي مقياس محله به دور از 

نقاط حساس و آسيب پذیر    طراحي غيرمتمرکز 
محيط مسکوني 

 رعایت سلسله مراتب خيابان ها    دسترسي مناسب به راه هاي خروجي 
جهت تخليه سریع در موارد اضطراري   استفاده از شيب معبر مناسب 

در راستاي امداد و نجات سریع   افزایش تعداد خيابان هاي متحدالمبدأ 
استقرار پناهگاه مناسب در محله     ایجاد جان پناه ها و دیوارهاي محافظ 

به واسطه نيمکت ها و دیوارهاي تزیيني    ایجاد فضاهاي امن به وسيله 
دیوار وجود تقاطع هاي زیاد و بن بست هاي محدود     افزایش تعداد 

مسيرهاي منتهي به سایت طراحي ساختمان ها   

هدف: تعيين ترتيب گسترش فضاهاي سبزدر شهرها و جاي گزاري آنهاعليخاني و همکاران، 1398

عامل  احتمال رخ دادن حوادث 
طبيعي       تعيين ميزان توانایي 
احتياجات فضایي و عملکردي    

احتياجات اقتصادي و اجتماعي

شاخص کيفيت خاک کيفيت آب  قيمت زمين  
سهولت در دسترسي  احتمال رخ دادن زلزله  
جمعيت پذیري  جمعيت  سرانه فضاي سبز  

کاربري هاي غيرسازگار

 اندازه ترافيک خودرو شخصي و وسایل عمومي  مسير حرکتي  درصد 
مسير حرکتي  ساختار سه بُعدي شهر  مقدار نزدیکي به صنایع  مقدار 

سطوح سخت  کارایي فضاي سبز مقدار آلودگي صوتي  

هدف: اولویت بندي پياده مدارسازي خيابان هاي شهريریخته گران و همکاران، 1398

عامل  مؤلفه چيدمان فضا  
سطح پوشش خدمات رساني 

کاربري هاي فراغتي   سطح پوشش 
خدمات رساني کاربري هاي مرتبط با 

نيازهاي روزمره یا کاري

شاخص  اتصال  کنترل  انتخاب  هم پيوندي   
ميزان سطح پوشش خدمات رساني ورزشي 

ميزان سطح پوشش خدمات رساني فضاي سبز    
ميزان سطح پوشش خدمات رساني فرهنگي تاریخي

  ميزان سطح پوشش خدمات رساني تفریحي مذهبي   ميزان سطح 
پوشش خدمات رساني درماني    ميزان سطح پوشش خدمات رساني 
اداري    ميزان سطح پوشش خدمات رساني آموزشي     ميزان سطح 

پوشش خدمات رساني تجاري

در  اجتماعي  آسيب پذیري  تحليل  در:   F’ANP روش  از  درنهایت  و 
سطح نواحي کالنشهر تهران )زبردست، 1393(، ارزیابي، تحليل و ميزان 
تاب آوري کالبدي منطقه 12 شهر تهران در برابر زلزله )زنگنه شهرکي 
و همکاران، 1396( و نقش پروژه های محرک توسعه در بازآفریني بافت 
مرکزي شهرها )عزیزي و بهرا، 1396(، ارزیابي بافت شهري مبتني بر 

اصول پدافند غيرعامل با استفاده از روش فرایند تحليل شبکه اي عاملي 
)باستاني و همکاران، 1397(، اولویت بندي مناطق شهري بر اساس نياز 
اولویت بندی  به توسعه ي فضاي سبز )عليخاني و همکاران، 1398( و 
و  )ریخته گران  پياده مدار  محورهاي  ایجاد  جهت  شهري  خيابان هاي 

همکاران، 1398( استفاده کرده اند. 

.F’ANP جدول 3- پژوهش هاي انجام شده با روش

و   ANP تحليل شبکه  اي ،FA مقایسه تطبيقي روش  هاي تحليل عاملي
F’ANP براي ارتقاي کاربرد آنها در برنامه  ریزي شهري
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 Yang( استفاده مي شود  گزینه ها  انتخاب  و  ارزش گذاري  براي  روش 
روابط  این است که   AHP اساسي ترین مشکالت از   .)et al., 2008
بين عناصر را به صورت یک طرفه مي بيند و روابط دروني عناصر یعني 
وابستگي معيارها، زیرمعيارها و آلترناتيوها را بر نمي شمارد )زبردست، 
1389(. به منظور رفع این مشکل ساعتي در سال 1996 روش چند 
متغيره  دیگري را با عنوان روش فرایند تحليل شبکه اي ANP ابداع 
کرد )Yang et al., 2008(. روش ANP با جایگزیني شبکه به جاي 
سلسله مراتب، روش AHP را بهبود مي بخشد )زرآبادي، عبداله، 1392(. 
این روش  غيرخطي است در حالي که روش AHP خطي بوده و در 
باالترین بخش آن اهداف و در پایين ترین سطح آن گزینه ها قرار داشتند 
از  از مسایل  با موفقيت در حل بسياري  این روش   .)Saaty, 2008(
قبيل انتخاب پروژه، برنامه ریزي توليد، مدیریت زنجيره ي توليد سبز 
 Yang et al.,( است  شده  استفاده  بهينه  برنامه    ریزي  مشکالت  و 
2008(. بنابراین، روشANP مبتني بر استفاده از مقياسهاي نسبي براي 
کنترل کليه اقدامات، پيش بيني دقيق و تصميمگيري مناسب است 

.)Abdollahzade et al,2013(
مراحل فرایند تحلیل شبكه اي ANP  )شکري یزدان آباد، بهزادفر،  
1398(: 1. تعيين تمامي معيار و زیر معيارها و ترسيم مدل شبکه  اي آنها؛ 
2. تعيين وزن شاخص ها نسبت به یکدیگر )با کمک جدول 9 کميتي 
ساعتي(؛ 3. تعيين اولویت و ميزان اهميت هر یک از شاخص ها نسبت به 
یکدیگر )انجام مقایسات زوجي، تشکيل سوپر ماتریس ناموزون و موزون 

و سوپر ماتریس حد(؛ 4. تحليل یاُفته هاي حاصل از مدل.
اولين گام در روش تحليل شبکه اي ANP شناخت مسأاله و تبدیل 
 ANP آن به یک مدل با سطوح قابل اندازه گيري و بررسي است. روش
از دو بخش تشکيل شده است: یک بخش سلسله  مراتبي که ارتباط ميان 
عناصر سطوح مختلف را نشان مي دهد و دیگري رابطه ي دروني خوشه ها. 
گام دوم تشکيل ماتریس دودویي مي باشد. روش ANP با بهره گيري از 
نظریات کارشناسان به امتياز دهي به شاخص ها با توجه به زیرشاخص ها 
مي پردازد )Ozcan-Deniz, Zhu, 2015(. در این مرحله مقایسه ي 
دودویي ميان عناصر در هر کدام از خوشه ها، بين خوشه ها و بين عناصر 
یک خوشه انجام مي گيرد و سپس بردار اهميت داخلي که بيانگر ضریب 
اهميت عناصر یا خوشه مي باشد، به دست مي آید )زبردست، 1389(. در 
مرحله  بعد با توجه به نتایج به دست  آمده از مقایسه  دودویي مرحله  قبل، 
سوپر ماتریس موزون تشکيل مي شود و وزن هر معيار با توجه به شرایط 
سيستم اعمال مي شود. در واقع، هر ستون ماتریس موزون برابر است 
با مجموع وزن هاي به دست آمده براي معيارها، شاخص ها و گزینه ها 

 .)Karimimoshaver et al., 2016(
روش F’ANP: این مدل توسط اسفندیار زبردست در سال 2013 
جهت ایجاد شاخص مرکب معين کننده ي اندازه آسيب  پذیري اجتماعي 
در برابر زلزله و به منظور به مينيمم رساندن کمبودهاي روش هاي متداول 
ایجاد شاخص هاي مرکب ارایه شد. در مدل F’ANP سعي بر این بوده 
است تا با استفاده از مزیت هاي FA ، موضوع مورد نظر ابتدا به بعدهاي 
 ،ANP سازنده ي آن تجزیه شود و سپس با کمک روش تحليل  شبکه اي
ابعاد  )خوشه ها( و عناصر و روابط ميان عناصر و خوشه ها به مانند شبکه در 
نظر گرفته شوند تا قادر به محاسبه اهميت نسبي عناصر تشکيل دهنده 
موضوع باشيم )زبردست، 1393(. فرایند مدل F’ANP را مي توان در 

مباني نظري پژوهش
در  این بخش به بررسي سه  روش تحليل  عاملي، تحليل شبکه اي و 

F’ANP مي پردازیم.
روش تحلیل عاملي FA: یک روش چندمعياره است که براي کم و 
یا خالصه کردن داده ها استفاده مي شود. در این روش، متغيرهاي متنوع 
بيانگر موضوع مورد تحليل، به شمار محدودي از ابعاد پوشيده که عامل 
نام گذاري مي شوند، تبدیل مي گردند )زبردست، 1396(. تحليل  عاملي 
را مي توان با کمک مراحل زیر انجام داد )صالحي و همکاران، 1396(: 
- ایجاد ماتریسي از داده ها؛ – تشکيل ماتریس همبستگي؛ - رسيدن به 

عوامل؛ - دوران عوامل؛ - نامگذاري عوامل؛ - رتبه بندي.
و  معيارها  استخراج  از  پس  عاملي،  تحليل  روش  در  نخست  گام 
شاخص ها از متون معتبر، تشکيل ماتریس اوليه اطالعات است. براي هر 
داده یک جدول مشترکات ایجاد مي شود که یکي از اولين خروجي هاي 
روش تحليل  عاملي است. این جدول نشان مي دهد واریانس مشترک 
یک متغير با سایر متغيرهاي به کار گرفته شده در تحليل چه ميزان است. 
در  شاخص  آن  که  مي دهد  نشان  شاخص،  هر  در  عدد  این  باالبودن 
ارتباط باالتري با دیگر شاخص هاست. در این مرحله و جهت تشخيص 
عددي  مقدار  اگر  دارند،  موضوع  با  را  ربط  باالترین  که  شاخص هایي 
نموده  حذف  محاسبات  فرایند  از  را  باشد، آن  از 0/4  شاخصي کم تر 
تا مقدار KMO افزایش یابد و تبيين کنندگي مدل افزایش یابد. بدین 
دليل که در پژوهش هاي شهري و منطقه اي، رسيدن به عامل هایي که 
باالترین ميزان واریانس را دارند، هدف است؛ باید تلخيص و کم کردن 
شمار عوامل مستخرج مدنظر قرار گيرند، تا جمع واریانس بيان شده نيز 
باال رود. بدین منظور، برنامه ریز مي بایست مقدار واریانس کل را باال ببرد 
و این مهم به کمک حذف متغيرهاي نامناسب که واریانس آنها توسط 
عامل هاي اصلي بيان نمي شوند، انجام مي گيرد )زبردست  و همکاران، 
1392(. براي انتخاب تعداد نمونه ها جهت انجام تحقيق نظرات متفاوتي 
تحليل  بخش هاي  چالش برانگيزترین  از  یکي  بخش  این  دارد،  وجود 
عاملي مي باشد )Mac Callum et al.,1999(. اعتقاد پژوهشگران بر 
این است که در نتيجه ي باالبودن تعداد نمونه ها، نتيجه ي به دست آمده 
مطلوب تر است. تعداد مشاهدات به تعداد متغيرها از نسبت سه به یک 
تا بيست به یک ذکر شده است)Fergusen and Cox, 1993(. هووارد 
معتقد است که اگر مقدار عددي KMO بيش از 0/6 باشد و نتيجه ي 
آزمون بارتلت نيز داراي اطمينان 95 درصد یا باالتر باشد،آنگاه داده ها از 
انسجام الزم و کافي برخوردارند و مي توان تحليل عاملي را برروي آنها 
انجام داد )Howard, 2016(. تعدادي از محققين نيز رعایت حداقل 
تعداد نمونه الزم براي انجام تحليل  عاملي را مطرح نموده اند: که شامل 
 Mac Callum( حداقل 100 نمونه )50 نمونه )ساپناس و زلر، 2002
Gorsuch,1983( ،)et al.,1999)Hair et al.,1995(، حداقل 250 
  )2012 فيلر،  و  )تاباچنيک  نمونه   300 و   ،)Cattell, 1978( نمونه 
مي باشد)به نقل از زبردست، 1396(. اما بيشتر پژوهشگران تعداد 5 برابر 
شاخص ها را به عنوان نمونه ي قابل اتکا در پژوهش ها ذکر کرده اند )خليلي 

و همکاران، 1393(.
فرایند  روش  سال   1980  در   :ANP شبكه اي  تحلیل  روش 
تحليل سلسله مراتبي    AHP توسط ساعتي ابداع شد. این روش ارزیابي 
چندمتغيره سال  ها به طور گسترده اي مورد استفاده قرار گرفت. از این 
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 قالب دو مرحله و به صورت زیر خالصه کرد )زنگنه و دیگران، 1396(:
مرحله اول، تحلیل  عاملي )FA(: در این مرحله چارچوب نظري 
تحقيق و شاخص هاي تعيين کننده موضوع با کمک مطالعه متون نظري 
و تجربي به دست مي آیند. پس از آن، تحليل  عاملي بر روي شاخص هاي 
منتخب انجام مي شود تا ابعاد بيانگر موضوع، شناسایي و استخراج شوند. 
پس از  رسيدن به ابعاد تعيين کننده موضوع، شاخص هاي تشکيل هر یک 

از این ابعاد و ميزان بار عاملي نيز مشخص مي گردد.
مرحله دوم، تحلیل شبكه اي: در مرحله ي دوم، روش ANP به کار 
گرفته مي شود تا نتایجي که در مرحله قبل و با استفاده از تحليل  عاملي 
به دست آمده اند، در ابتدا تبدیل به یک مدل شبکه اي شوند و ضریب 
اهميت نسبي شاخص ها، با در نظرگرفتن ارتباط ميان آنها محاسبه شود. 
در مدل F’ANP، براي تحليل ارتباط ميان هدف هاي پژوهش و ابعاد 
نشانگر موضوع، از درصد تغييراتي که هر یک از عوامل استخراج شده در 
تحليل  عاملي توضيح مي دهند، به عنوان معياري براي محاسبه ضریب 
اهميت آنها درمقایسه ای دودویي استفاده مي شود. ازاین رو، بُردار وزن 
عوامل را مي توان بدون نياز به تشکيل ماتریس مقایسه اي دودویي و 
مستقيما به کمک نرماليزه کردن درصد تغييرات عوامل به دست آورد. 
در این مدل، به دليل بهره برداري از قابليت هاي تحليل  عاملي در تبدیل 
موضوع به ابعاد واضح و مشخص کردن رابطه بين ابعاد استخراج شده 
نيازي  دودویي  مقایسه اي  ماتریس هاي  ایجاد  به  آنها،  و شاخص هاي 
نيست. به دليل برگرفتن قضاوت ها از نتایج تحليل عاملي و به عبارتي 
عيني بودن آنها و نه ذهني بودنشان، نيازي به کنترل کردن ناسازگاري 
در قضاوت ها نيز وجود ندارد. این دو ویژگي باعث ميشوند تا فرایند 
بکارگيري F’ANP ساده تر و محاسبات آن نيز بسيار کوتاه تر از مراحل 

پيشنهادي در روش ANP باشد.

مقایسه تطبیقي میان روش هاي تحلیل   عاملي FA، تحلیل 
F’ANP و ANP شبكه اي

عنوان پژوهش: ارزیابي سياست هاي مسکن مهر در ایران و ارایه ي 
راه کارهایي براي بهبود آن، فصلنامه مطالعات شهري، شماره سيزده، 

.1393

FA 1- روش تحلیل     عاملي

هدف از ایجاد مسکن مهر تأمين مسکن براي اقشار کم درآمد جامعه 
بوده است. به علت حذف شدن قيمت زمين از قيمت مسکن قيمت آن 
مناسب بوده و به صورت اجاره 99 ساله در اختيار آنها قرار داده مي شود. 
براي انجام پژوهش، شاخص هاي مسکن با توجه به شرایط مسکن مهر 
تعریف شده است. پس از انتخاب شاخص ها، در نخستين گام، ماتریس 
اوليه اطالعات تشکيل داده ميشود. در مرحله ي بعد، ماتریسي به عنوان 
ماتریس همبستگي داده ها محاسبه مي شود. این ماتریس، داده ي اوليه 
براي FA است. قطر اصلي ماتریس همبستگي عدد 1 است. در این 
تحقيق ماتریس همبستگي، ماتریسي 36 در 36 مي باشد که معرف 
ميزان همبستگي شاخص ها نسبت به یکدیگر مي باشد. ميزان آزمون 
KMO برابر با 0/821 مي باشد و درجه معناداري  آزمون  بارتلت نيز 
صفر است که نشان مي دهد داده ها همبسته اند. در مرحله ي بعد عوامل 
تأثيرگذار بر موضوع شناخته مي شوند. تعداد 36 شاخص در 9 عامل 
درصد   68 حدود  در  مجموع  در  عوامل  این  که  است  شده  خالصه 

واریانس را پوشش مي دهند. این امر نشانگر مطلوب بودن تحليل  عاملي 
و شاخص هاي مورد مطالعه است. 

مرحله، رسيدن  این  از  است. هدف  عوامل  استخراج  آخر،  مرحله 
به سازه هاي زیربنایي است که موجب تغييرات درمتغيرهاي موردنظر 
شده است. نرم افزار SPSS، در ابتدا ترکيب هایي را انتخاب مي کند که 
دارا  را  واریانس کل  از  ميزان  باالترین  آنها،  تشکيل دهنده  متغيرهاي 
باشند. این ترکيب، سازنده ي عامل 1 مي  باشد و جمع متغيرهایي که 
بيشترین سهم در واریانس باقي مانده را دارند، عامل 2 را شکل مي دهند. 
این روش براي تعيين عامل سوم، چهارم و عوامل نيز انجام مي شود تا 
جایي که تعداد عامل هاي مستخرج با تعداد متغيرهاي به دست آمده 

برابر شود. براي این منظور از چرخش عاملي استفاده مي شود. 
مهم ترین مرحله  در تحليل  عاملي، تفسير نتایج  است. براي تفسير 
 نتایج، محقق باید درک کافي از داده ها داشته  باشد. نامگذاري عوامل 
اول: طراحي و  انجام گرفته است: عامل  این مرحله بدین صورت  در 
ساخت مسکن و محيط پيراموني، عامل دوم: تسهيالت و خدمات، عامل 
سوم: توجيه اقتصادي، عامل چهارم: مکان و موقعيت، عامل پنجم: فرم و 
فضاي شهري، عامل ششم: تراکم، عامل هفتم: پوشش گروه هاي نيازمند، 
عامل هشتم: تأسيسات و تجهيزات زیربنایي و عامل نهم: اندازه واحدهاي 
مسکوني. پس از مشخص شدن عوامل تأثيرگذار بر مسکن مهر، حال باید 
بررسي کرد که کدام عامل بيشترین تاثير را بر مسکن مهر دارد. بدین 
منظور از تحليل رگرسيوني استفاده شده است. ابتدا متغيرهاي وابسته و 
مستقل را باید تعریف کرد. براي تعریف متغير وابسته براي هرکدام از ابعاد 
مورد بررسي در سياست هاي مسکن مهر )کالبدي، اجتماعي، اقتصادي 
و زیست محيطي( یک پرسش کلي در پرسشنامه تعریف شده است، 
تجميع این پرسش هاي کلي به عنوان متغير وابسته و عوامل نُه گانه اي 
که  در روش تحليل  عاملي حاصل شدند، به عنوان متغيرهاي مستقل 
درنظر گرفته شده اند. »طراحي و ساخت مسکن و محيط پيراموني« 
در اولویت اول قرار دارد، ضریب بتا در دو عامل »مکان و موقعيت« و 
»تسهيالت و خدمات« یکسان مي باشد که با توجه به اهميت بيشتري 
که از نظر کارشناسان نسبت به مقوله مکان یابي واحدهاي مسکن مهر 
احساس مي شود، درجه اهميت این عامل باالتر در نظر گرفته شده است.

ANP 2- روش فرایند تحلیل شبكه ای

در این بخش شاخص هاي به دست آمده در مسکن مهر که شامل 
 Super و با استفاده از نرم افزار ANP 36 شاخص مي باشد، با روش
Decision امتيازدهي و اولویت بندي مي شوند. در گام اول مدل پژوهش 
ترسيم شده و تمامي ارتباط هاي سلسله مراتبي و دروني ميان معيارها 
و شاخص ها ایجاد مي شود. مدل از سه بخش هدف، معيار و شاخص 
تشکيل شده  است. هدف پژوهش بررسي ميزان موفقيت سياست هاي 
مسکن مهر در ایران مي باشد، معيارها به چهار دسته ي کالبدي-   فضایي، 
اقتصادي، اجتماعي و زیست محيطي تقسيم شده اند. معيار کالبدي- 
فضایي شامل 22 شاخص، معيار اقتصادي 7 شاخص، معيار اجتماعي 4 
شاخص و معيار زیست  محيطي 3 شاخص مي باشد. پس از تعریف روابط 
دروني مقایسه هاي زوجي توسط 11 کارشناس و متخصص امور شهري 
انجام شده است. الزم به ذکر است که به علت باالبودن تعداد شاخص ها، 
و به تبع آن باالبودن تعداد مقایسه هاي زوجي، اولویت بندي شاخص ها 
براي هر معيار به صورت جداگانه بررسي شده است. ضریب ناسازگاري 

مقایسه تطبيقي روش  هاي تحليل عاملي FA، تحليل شبکه  اي ANP و 
F’ANP براي ارتقاي کاربرد آنها در برنامه  ریزي شهري
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براي کليه  جداول کم تر از 0/1 و قابل قبول مي باشد. نتایج حاصل از 
کالبدي-    فضایي،  بحث  در  که  است  امر  این  گویاي  زوجي  مقایسات 
مهمترین شاخص »امنيت در مقابل زلزله و حوادث طبيعي« با امتياز 
امتياز  با  فاضالب«  تلفن،  گاز،  برق،  آب،  به  »دسترسي   ،0/1377
0/1029، »دسترسي به مراکز بهداشتي« 0/082، »نوع مصالح« 0/081 
و »دسترسي به حمل ونقل عمومي« با امتياز 0/075 در اولویت بعدي 
قرار دارد. بررسي معيار اقتصادي نشان مي دهد که شاخص »فاصله ي 
محل سکونت تا کار« 0/2846، باالترین امتياز را دارد، شاخص »تأمين 
اشتغال ساکنين« با امتياز 0/2682 در اولویت بعدي و »سرانه اعتبارات 
عمراني« 0/1252 در اولویت سوم قرار گرفته است. در بررسي معيارهاي 
اجتماعي، شاخص »امنيت در برابر جرم و جنایت« با امتياز 0/5098 در 
اولویت نخست و »ميزان نياز به مسکن و کمبود آن« با امتياز 0/2801 
در اولویت بعدي قرار دارد. در آخر امتيازهاي کسب شده در معيار زیست 
محيطي نشان مي دهد که »توجه به شرایط اقليمي« با امتياز 0/5841 

مهم ترین شاخص در نظر گرفته شده است. 

F’ANP 3- روش

روش هاي ترکيبي یکي از بهترین تکنيک ها براي تحليل اطالعات 
مي باشند. در مدل F’ANP، ابتدا با به کارگيري روش تحليل  عاملي، 
ابعاد شکل دهنده موضوع مورد تحليل را به دست آورده و پس از آن 
و  رابطه  همچنين  و  آن  شاخص هاي  و  ابعاد   ،ANP روش  کمک  با 
وابستگي هاي ميان ابعاد و خوشه ها به شکل شبکه اي مشخص مي شوند 
تا اهميت نسبي عناصر تشکيل دهنده موضوع مورد بررسي را بتوان 
از روش  آمده  به دست  عامل  این بخش 9  در  بنابراین  کرد.  محاسبه 
تحليل  عاملي که پيشتر ذکر شد به کمک روش    ANP اولویت بندي 
و  آن  اطراف  فضاي  و  مسکن  طراحي  شامل:  عامل  این 9  مي شوند. 
ساخت آن، خدمات و تسهيالت، توجيه اقتصادي، مکان و موقعيت، فرم 
و فضاي شهري، تراکم، پوشش گروه هاي نيازمند، تأسيسات و تجهيزات 
زیربنایي و اندازه واحدهاي مسکوني مي باشند. پس از انجام ANP و 
امتيازهاي  انجام شده توسط کارشناسان،  واردکردن مقایسات زوجي 
داده شده در نرم افزار Super Decision وارد شده و پس از محاسبات، 
ضریب ناسازگاري برابر با 0/086 مي باشد که کوچک تر از 0/1 بوده و 
قابل قبول است. براساس نتایج به دست آمده، ضریب اهميت عامل هاي 
و  از روش تحليل  عاملي مشخص مي باشد، »تسهيالت  به دست آمده 
خدمات« با امتياز 0/28 باالترین رتبه، »مکان و موقعيت« با امتياز 0/2، 
»توجيه اقتصادي« با امتياز 0/15 و سپس »پوشش گروه هاي نيازمند«، 
»تأسيسات و تجهيزات زیربنایي«، »طراحي«، »فرم و فضاي شهري«، 

»تراکم« و »اندازه واحدهاي مسکوني« قرار دارد. 

یافته ها
بررسي پژوهش هاي انجام شده به کمک روش تحليل  عاملي نشان 
مي دهد که همان گونه که انتظار مي رفت، این روش قادر به مقایسه 
و امتيازدهي با تعداد زیادي شاخص مي باشد و به کمک چرخش  هاي 
انجام گرفته ميتواند شاخص ها را به تعداد محدودي عامل تبدیل کند. در 
روش تحليل  عاملي نام  گذاري عوامل از اهميت باالیي برخوردار است 
زیرا بعضاً یک عامل خود در برگيرنده ي تعداد قابل توجهي شاخص است 
و نام گذاري باید به گونه اي انجام گيرد که تمامي شاخص هاي مؤثربر 

آن عامل را در برگيرد. امر نام گذاري شاخص ها مستلزم تسلط کافي 
پژوهشگران بر موضوع پژوهش مي باشد. در روش تحليل  عاملي بيان 
مي شود که تعداد پرسش شوندگان باید حداقل سه برابر تعداد شاخص ها 
باشد و براي گرفتن نتيجه ي دقيق تر بهتر است که این تعداد 5 برابر در 
نظر گرفته شود. بنابراین در پژوهشي که در آن از 30 شاخص استفاده 
مي شود بهتر است تعداد پرسش شوندگان 150 نفر باشد و با توجه به 
اینکه پر کردن پرسشنامه یکي از دشوارترین مراحل انجام هر پژوهش 
این روش توسط  باعث کنار گذاشته شدن  امر مي تواند  این  مي باشد، 

تعدادي از پژوهشگران باشد.  
بررسي هاي انجام  شده در پژوهش حاکي از آن است که در روش تحليل 
 Super         به دليل     محدودیت های         نرم افزار      ANP        خوشه ای  تحليل  خوشه اي
Decision، ترسيم و بررسي تعداد زیاد رابطه ها امکان پذیر نمي باشد، 
بنابراین در پژوهش ها دو نوع رویکرد مدنظر قرار گرفته مي شود: در 
رویکرد اول، در پژوهش هایي به مانند پژوهش شکري و بهزادفر )1398( 
تمامي  ميان  زوجي  روابط  است،  شده  استفاده  شاخص   30 از  که 
شاخص ها ترسيم نشده، بلکه این روابط ميان شاخص هاي یک معيار 
ترسيم شده اند. این امر ایراد وارد بر نرم افزار و روش تحليل خوشه اي را 
برطرف کرده است و درنهایت پس از امتيازدهي، شاخص هاي با امتياز 
باال از هر عامل به عنوان تأثيرگذارترین ها بر موضوع پژوهش اعالم شده 
اند. در رویکرد دوم که در پژوهش هایي مانند پژوهش کياني و ساالري 
سردي از آن استفاده شده است، به علت محدودبودن تعداد شاخص ها، 
مقایسات زوجي ميان تمامي شاخص هاي مورد استفاده در پژوهش به 
راحتي ترسيم شده و محاسبات بدون مشکل در نرم افزار انجام گرفته و 
اولویت بندي ها اعالم شده  اند. در پژوهش انجام گرفته توسط نگارندگان 
نيز به علت باالبودن تعداد شاخص ها )36 شاخص(، از روش گروه اول 
استفاده شده و شاخص هاي زیرگروه هر معيار با یکدیگر سنجيده شده 

و اولویت  ها اعالم شده اند.
 همان گونه که در جدول )4( نيز اشاره شده است، در این روش 
با محدودیت تعداد شاخص ها مواجه نيستيم زیرا شاخص ها به کمک 
روش تحليل عاملي به تعداد محدودي عامل تبدیل مي شوند و سپس 
به راحتي مي توان از روش تحليل  عاملي براي محاسبه ي آنها استفاده 
کرد، بنابراین این روش از دقت بسيار باالیي برخوردار است. محدودبودن 
تعداد پژوهش هاي انجام یافته با این روش به معناي ضعف آن نمي باشد 
بلکه طوالني تر شدن محاسبات به علت استفاده از دو روش یکي از دالیل 
این امر است. از سویي دیگر طبق پرسش انجام گرفته از 11 کارشناسي 
که در بخش تحليل  شبکه ای امتيازدهي ها را انجام دادند، 10 نفر از آنها 
از این روش بي اطالع بودند، این در حالي است که هر 11 کارشناس، 
نسبت  و شناخت  آگاهي  بنابراین عدم  بوده اند.  متخصص شهرسازي 
براي محدودبودن تعداد  این روش را مي توان دليل دیگري  به وجود 

پژوهش هاي انجام شده با این روش دانست )جدول 4(.
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انتخاب روش درست ارزیابي بي شک یکي از مهم ترین بخش  هاي 
انجام یک پژوهش است. روش ارزیابي به پژوهشگر این امکان را مي دهد 
تحليل  و  بررسي  درستي  به   را  پژوهش  در  به  دست آمده  اطالعات  تا 
نماید تا بتواند پيشنهادات کاربردي براي بهبود و ارتقا موضوع مورد 
بررسي خود ارائه کند. بدین منظور در این مقاله ضمن معرفي سه روش 
تحليل  عاملي FA، فرایند تحليل شبکه اي ANP و روشF’ANP و 
بررسي پژوهش هاي انجام شده به وسيله ي این سه روش، پژوهشي با هر 
نقاط قوت و ضعف هر روش مشخص  تا  آناليز مجدد شد  سه روش 
 FA بشود. در پژوهش  انجام شده، نتایج حاصل از بررسي به کمک روش
گویاي این امر است که »طراحي و ساخت مسکن و محيط پيراموني«، 
»مکان و موقعيت« و »تسهيالت و خدمات« در اولویت هاي اول تا سوم 
تأثيرگذاري بر مسکن مهر قرار دارند. بررسي ميزان اهميت شاخصها با 
روش ANP نشان مي دهد که در بحث کالبدي-   فضایي، شاخص هاي 
»امنيت در مقابل زلزله و حوادث طبيعي«، »دسترسي  به آب، برق، گاز، 
تلفن، فاضالب«، در بحث اقتصادي شاخص هاي »فاصله ي محل سکونت 
تا کار« و »تأمين اشتغال ساکنين«؛ در بحث اجتماعي شاخص هاي 
»امنيت در برابر جرم و جنایت« و در زمينه  ي معيار زیست  محيطي نيز 
»توجه به شرایط اقليمي«واجد اهميت هستند.  در آخر نتایج حاصل 
از روش F’ANP نشان ميدهد که »تسهيالت و خدمات«، »مکان و 
موقعيت«، »توجيه اقتصادي«، »پوشش گروه هاي نيازمند« و »تأسيسات 
و تجهيزات زیربنایي« به ترتيب داراي اهميت اند. مقایسه  نتایج نشان 
مي دهد که عوامل و شاخص هاي به دست آمده تقریباً یکسان هستند و 
تنها اولویتشان پس از تحليل متفاوت است. به طور مثال عامل »مکان و 

موقعيت« در روش  تحليل    عاملي و F’ANP دراولویت دوم قرار دارد و در 
روشANP نيز با شاخص هایي همچون »امنيت در مقابل زلزله و حوادث 
طبيعي« و »فاصله ي محل سکونت تا کار« نشان داده شده است. یا 
شاخص »تسهيالت و خدمات« که در روش FA در اولویت سوم قرار گرفته 
در روش F’ANP در اولویت اول است و این شاخص در فرایند تحليل 
شبکه اي تحت عناوین »دسترسي  به آب، برق، گاز، تلفن، فاضالب«و 
شاخص  ميان  این  در  است.  شده  آورده  ساکنين«  اشتغال  »تأمين 
»طراحي و ساخت مسکن و محيط پيراموني«، که در تحليل  عاملي 
اولویت اول را داراست در نتایج به دست آمده از روش F’ANP درجاي 
ششم قرار دارد  و در تحليل شبکه اي نيز با شاخص »توجه به شرایط 
اقليمي« اولویت بندي شده است. نتایج به  دست  آمده از F’ANP صرفاً 
به کمک پر کردن  ابتدا  بلکه  نبوده  حاصل نظر شخصي کارشناسان 
پرسشنامه عامل ها شناسایي شده و در مرحله ي بعد تنها مقایسه ي این 
9 عامل مطابق نظر کارشناسان انجام شده است. روش F’ANP ضمن 
حفظ کليه قابليت هاي روش تحليل  عاملي )شناسایي و استخراج ابعاد 
نشانگر پدیده مورد بررسي و مشخص کردن شاخص هاي تشکيل دهنده 
هر یک از ابعاد استخراج شده( و ANP )تبدیل موضوع مورد بررسي 
به یک سيستم منطقي، مثل یک شبکه و درنظرگرفتن وابستگي هاي 
داخلي، خارجي و دوسویه بين عناصر، منعطف بودن و قابليت رتبه بندي 
نهایي گزینه ها( بر محدودیت هاي جدي ANP از جمله قضاوت  هاي 
ذهني؛ طوالني بودن محاسبات آن؛ و نياز به کنترل کردن ناسازگاري در 
قضاوت ها غلبه کرده و یک چارچوب مناسب براي تحليل مسایل شهري 
به وجود آورده است. درنهایت مي توان گفت مدل F’ANP مي تواند 

نتیجه

و   ANP تحليل شبکه  اي ،FA مقایسه تطبيقي روش  هاي تحليل عاملي
F’ANP براي ارتقاي کاربرد آنها در برنامه  ریزي شهري

جدول 4- یافته های پژوهش.

ماهیت پژوهشنقاط ضعفنقاط قوتروش

- قابليت مقایسه و امتيازدهي به تحلیل  عاملي
تعداد زیادي شاخص

- تبدیل تعداد زیادي شاخص به 
تعداد محدودي عامل

- نياز به پرکردن پرسشنامه حداقل به تعداد 3 برابر 
تعداد شاخص هاي مورد استفاده در پژوهش

- نياز به تسلط براي نام گذاري عوامل به دست آمده 
پس از چرخش ها تا تمامي شاخص ها را دربرگيرد.

- نياز به هم جهت کردن شاخص ها

- پژوهش هایي که نياز به مشخص کردن 
معيارها و شاخص هاي مؤثربر موضوع 

پژوهش وجود دارد.
- پژوهش هایي که نياز به تحليل رابطه ي 

ميان شاخص هاي مؤثربر موضوع پژوهش 
وجود دارد.

روش تحلیل 
ANP شبكه اي

- سادگي استفاده و سادگي 
محاسبات در پژوهش هایي با تعداد 

محدودي شاخص 
- در نظرگرفتن ارتباطات شبکه اي 

ميان شاخص ها
- به کارگيري معيارهاي کمي و کيفي

- قابليت تحليل تعداد محدودي شاخص )درصورت 
استفاده از شاخصهاي متعدد، شاخصهاي هر معيار 

تنها با یکدیگر سنجيده مي شوند وتمامي شاخص ها را 
نميتوان با هم سنجيد.(

- نياز به بررسي محاسبات دودویي جهت کنترل 
ناسازگاري ها

- بررسي ها ذهني هستند و مبتني بر نظر کارشناسان 

- مقایسه ي دو مقوله از یک جنس که 
شاخص هاي مؤثربر هر دو یکسان هستند.

F’ANP قابليت استفاده در پژوهش ها با -
تعداد باالي شاخص

- بررسي عيني و ذهني
- دقت باال در تحليل اطالعات

-           کوتاه ترشدن فرایند محاسباتي  
به دليل حذف تعداد زیادي از 

ماتریس هاي مقایسه  دودویي مورد 
نياز براي محاسبات 

- شناسایي شاخص ها و معيارهاي مؤثربر  - عدم آگاهي نسبت به وجود این روش  
موضوع پژوهش و سپس اولویت بندي 

شاخص ها
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در تحليل مسایل شهري و منطقه  اي که پيچيده اند و پژوهشگر براي 
سنجش آن ها با شاخص هاي بسياري روبه رو است، مباحث مرتبط با 
با ماهيت چند بعدي استفاده شود. این  تاب آوري و سایر موضوعات 
مدل کمک مي کند تا محاسبات طوالني در روش بسيار کوتاه تر شود. 
در ادامه مي توان چنين بيان کرد که هرگاه هدف مشخص کردن معيارها 
و شاخص هاي مؤوثر بر موضوع پژوهش باشد )به عنوان نمونه؛ تبيين 
معيارهاي کليدي فرآیند شکل گيري هویت مکان در توسعه شهري 
موضوع  یک  شاخص هاي  ميان  رابطه ي  تحليل  مقصود  یا  و  جدید( 
باشد )به عنوان نمونه؛ رابطه ي ميان امنيت تصرف و سرمایه گذاري در 
مسکن(، روش تحليل  عاملي گزینه ي مناسب براي انتخاب مي باشد. 

براي اولویت بندي یا رتبه بندي گزینه ها با توجه به شاخص ها و عوامل 
مؤثربر آنها )به عنوان نمونه؛ مکانيابي مجموعه هاي مسکوني پایدار( و 
یا مقایسه ي دو مقوله از یک جنس با توجه به شاخص هاي مؤثر بر آن 
)به عنوان نمونه؛ مقایسه ي تطبيقي کيفيت پياده راه ها در ایران و خارج 
کشور( استفاده از روش تحليل خوشه  اي      ANP بيشتر توصيه مي شود. 
درنهایت اینکه روش F’ANP مي تواند در پژوهش هایي که در ابتداي 
امر به دنبال شناسایي شاخص ها و معيارها و سپس در پي اولویت بندي 
تاب آوري  ميزان  تحليل  و  ارزیابي  نمونه؛  عنوان  )به  گزینه ها هستند 
کالبدي در منطقه اي از شهر تهران در برابر زلزله(، و همچنين در ساخت 

شاخص مرکب )Composite index( کاربرد داشته باشد.
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Evaluation and analysis methods help to have a better 
understanding of the collected information and the results 
of the analysis of the research. Factor analysis )FA) is a 
multicriteria analysis that can be used to convert a large 
number of obtained criterias into a limited number of 
factors and then it can calculate and interprete on them. 
Analytic Network process )ANP) is also a multi-criteria 
evaluation method that allows data to be analyzed easily 
due to the simplicity of calculations, but this method has 
limitations in use due to its subjective ranking. Using the 
advantages of both methods, the F'ANP model makes it 
possible to first break down the constituent dimensions 
into components by using of factors analysis )FA) and 
then prioritize the dimensions and elements using Ana�
lytic Network Process )ANP).The F’ANP model was 
introduced in 2013 by Esfandiar Zabrdast to construct a 
composite index to determine the degree of social vulner�
ability to earthquakes and to minimize the shortcomings 
of conventional methods of composite index construc�
tion. The present study is applying in terms of purpose 
and descriptive-analytical in terms of method. In this re�
search, First, three methods which includes Factor analy�
sis )FA), Analytic network process )ANP) and F'ANP, are 
introduced, and then a research which entitled "Evalua�
tion of Mehr housing policies in Iran and providing so�
lutions to improve it", which was previously analyzed 
by the authors using Factor analysis )FA), is re-analyzed 
by ANP and F'ANP methods to compare the results and 
then express the strengths and weaknesses points of each 
one. And Finally, a model will be introduced for the op�
timal use of these methods in various urban problems. 
The model is explained to indicate FA, ANP and F'ANP's 
priority in solving different urban problems. According to 
the results of the research, when the purpose is to deter�
mine the effective criteria and indicators of the research 
topic or when the purpose is: analyzing the relationship 
between the indicators of a topic, FA is a good choice )As 
an example; Explaining the key criterias of the process 

of formation of place’s identity in new urban develop�
ment). If the purpose of the research is to prioritize or 
rank the options according to the indicators and factors 
affecting them or to compare two categories of the same 
gender according to the indicators which affecting it, it is 
better to use The Analytic Network Process )As an ex�
ample; sustainable residential complexes location). And 
finally F’ANP method can be used in researches in which 
at first we search to identify indicators and criteria and 
then prioritizes options )As an example; Evaluation and 
analysis of physical resilience in an area of Tehran against 
earthquakes) and for making composit criterias. The com�
parison of the results shows that the obtained factors and 
indicators are almost the same and only their priority is 
different after analyzing with three different methods. 
According to the research it can be said that the lack of 
knowledge about the existence of the F’ANP method is 
the reason for less acceptance of it.

Keywords
Methods of Urban Planning, Models of Urban Planning, 
Factor Analysis FA, Analytic Network Process ANP, 
F’ANP.

*  Corresponding Author: Tel: )+98-919) 5151526, Fax:)+98-21) 77319324, E-mail: Farzad.behtash@gmail.com


