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 دهیچک

 و کیفی دارد. توسعه ی شهری پایدار توسعه و سالم شهر شکل گیری در اساسی نقش شهری عمومی فضاهای
 در موجود لئمسا اولویت سنجی که کرد خواهد پیدا تحققی قابل و اجرایی مطلوب روند شهرها، هنگامی کمی

قرار  کارآمد و مناسب علمی روشهای از استفاده با مربوطهو خبرگان  صاحب نظراننوین  نظریات بر مبتنی شهرها،
برتر در فضاهای سبز ای اساسی خدمت هیبه مطالعه، شناسایی و طبقه بندی ویژگ مقالهبدین منظور در این . گیرد

همچنین ابزار و روش هایی در زمینه شناسایی و اولویت بندی ویژگی های اساسی ، شهری پرداخته شده است
در این پژوهش ابتدا معیارهای ویژگی های اساسی خدمت برتر را از  رونیااز خدمت برتر ارائه گردیده است. 

ی طریق مطالعه مقاالت و کتب داخلی و خارجی شناسایی کرده، سپس با نظر خبرگان و اساتید دانشگاهی در حوزه
ای معیاره نیترمهمی معیارها انجام شد. پس از پاالیش و انتخاب بنددستهخاص فضای سبز شهری عمل پاالیش و 

ی ی فضای سبز شهری، در گام بعدی با استفاده از نظر کارشناسان شهرداری حوزهخدمات ارائه شده در زمینه
-این معیارها وزن دهی و رتبه فضای سبز و ناظرین سازمان پارک ها و فضای سبز طبق روش فرایند تحلیل شبکه

 بندی شدند. 

فرایند تحلیل  ،تصمیم گیری چندمعیاره اولویت بندی، ی،، فضای سبز شهرمعیارهای خدمات برتر :دواژهیکل
 .شبکه

 در مدیریت شهری ای همحور مقاله: کاربرد علوم بین رشت
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 مقدمه

شود، در اصل به بیان دیگر خدمات ییك عرضه کننده به مشتری ارائه می هخدمت، کار و عملی است که به وسیل
های خاص برای در مکانها و زمان ،خدمت یهمورد نظر دریافت کننداند که با ایجاد تغییرات ینوعی فعالیت اقتصاد

در این مقاله تالش بر آن است که معیارهای یك خدمت  کنند و منافعی را محیا می سازند.یمشتریان ایجاد ارزش م
 تصمیم گیری چندمعیاره فضای سبز شهری شناسایی و اولویت بندی شود. بدین منظور از روش یحوزهبرتر در 

استفاده شده است، همچنین معیارهای معرفی شده در کتب و مقاالت خارجی و داخلی شناسایی شده تا یك دید 
 فضای سبز ارائه شود.ی حوزهکلی و جامع برای این منظور در 

 :اهمواد و روش

 هاداده یگردآور ابزار

مراجعه به اسناد و مدارک، و میدانی ای، های مورد نیاز برای این پژوهش به سه صورت کتابخانهآوری دادهجمع
ای شامل مطالعه انواع متون فارسی و انگلیسی شامل کتاب، مقاالت و سایر منابع مرتبط در است. روش کتابخانه

باشد. همچنین با مراجعه به اسناد و مدارک، اطالعات مورد نیاز جمع آوری شدند. در رابطه با ادبیات موضوع می
های مورد نیاز برای انجام تحقیق، ه از نظر سنجی مطابق تکنیك فرایند تحلیل شبکه، دادهروش میدانی با استفاد

 ( فرم پاالیش و نظرسنجی عوامل1های: فرماین تحقیق که شامل  هایگردآوری دادههمچنین ابزار  آوری شد.جمع
نامه استاندارد فرایند تحلیل فرم پرسش (2خدمات پیمانکاری برتر،  اساسی های ویژگی و انتخاب شناسایی در مؤثر

 می باشد. ی(،زوج ساتیعوامل با استفاده از مقا ینسب تیپرسشنامه سنجش اهمای)شبکه

 هاداده لیتحل و هیتجز روش

فرایند تحلیل ی چندمعیاره ریگمیتصم ی شده، از روشآورجمعی هاداده لیوتحلهیتجزدر این پژوهش برای 
)آزمون فریدمن( بندی گروههای مختلف برای مقایسه میانگین رتبههای آماری نظیر آزمون و از آزمون ایشبکه

در کار رفته است. نیز به  Excel  ،SPSS،Super Decision 2.0.8یافزارهانرماستفاده شده است. همچنین در این راستا 
 .ایماین پژوهش را معرفی کرده های آماری مورد استفاده دری و آزمونریگمیتصم خالصه روش طوربهادامه 

  فریدمنآزمون 

ی اساسی خدمت برتر برای اهیمقاله پس جمع آوری نظرات خبرگان در خصوص معیارهای ویژگ نیدر ا
 گزینش و پاالیش معیارهای موجود از آزمون آماری فریدمن استفاده شد.
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 ای فرایند تحلیل شبکه 

در همه علوم از جمله در شهرسازی و فضاهای شهری پیدا کرده روش های ارزیابی چندمعیاره کاربرد وسیعی 
یکی از پرکاربردترین روش ها است. یکی از محدودیت های  1مراتبی سلسله اند. از بین این روش ها، فرایند تحلیل

این است که وابستگی های متقابل بین عناصر تصمیم، یعنی معیارها،  مراتبی سلسله فرایند تحلیل جدی روش
 لیتحل ندیفراروش عیارها و گزینه ها را در نظر نمی گیرد و ارتباط بین عناصر را یکطرفه فرض می کند. زیرم

ارتباطات پیچیده بین و میان عناصر تصمیم را از طریق جایگزینی ساختار سلسه مراتبی با ساختار شبکه ای  2شبکه
کاربرد آن در اولویت بندی و انتخاب معیارهای و  ایدرنظر می گیرد. در این مقاله از روش فرایند تحلیل شبکه

اساسی خدمت برتر برای تصیم گیری های حوزه ی فضای سبز شهری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان 
، می تواند بر مراتبی سلسله فرایند تحلیلای، ضمن حفظ کلیه قابلیت های می دهد که فرایند تحلیل شبکه
مله در نظر نگرفتن وابستگی های متقابل بین عناصر تصمیم و فرض اینکه بین محدودیت های جدی آن، از ج

ارتباط عناصر تصمیم، سلسه مراتبی و یکطرفه است، فایق آمده و ابزار مناسبی برای تحلیل مسایل شهری فراهم 
 آورد.

 و نمونه گیری  جامعه

تهران، کارشناسان سازمان پارک  مناطقهای شامل کارشناسان بخش فضای سبز شهرداری  مقالهجامعه آماری این 
ها و فضای سبز تهران و اساتید دانشگاه های تهران که در زمینه انتخاب و ارزیابی پیمانکار صاحب نظر هستند، بود. 

 میرمستقیغدر حوزه پیمانکاری و ارتباط مستقیم و  هاآنجامعه، تجربه و تخصص  عنوانبهدلیل انتخاب این افراد 
همچنین شایان ذکر  است. ان فضای سبز شهرداریی انتخاب پیمانکارندهایفراخدمات فضای سبز شهری و با  هاآن

 است که روش نمونه گیری در این مقاله به صورت نمونه گیری هدفمند است.

 نتایج و بحث:

 ی اساسی خدمت برتراهیزیرمعیارهای ویژگبندی معیارها و پاالیش و دسته 

بندی معیارها و زیرمعیارهای ی شده از فرم پاالیش و نظرسنجی، دستهآورجمعهای دادهبراساس  در مرحله اول
 این معیارها در جدول یك آمده اند:ای اساسی خدمت برتر از نظر خبرگان مشخص شد. هیویژگ

 ای اساسی خدمت برترهیویژگمعیارها و زیرمعیارهای  منبععنوان و . 1جدول 

                                                           
1 Analytical Hierarchy Process (AHP) 
2 Analytic Network Process (ANP) 
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 هامعیار  زیرمعیارها

     قیمت (2014 -زینیانگ دنگ و همکاران)هزینه
 )پیشنهادی مقاله(میزان تقاضا
    زمان (2014-)سنثیل، سریرنگچاریال و رامش زمان تحویل

 (2006 -)کازیماس، زاوادسکز و ویلوتینزمان تعمیر و نگهداری

 تعهد  و مسئولیت  (2011-)لم و یومالحظات زیست محیطی
 (2014 -)زینیانگ دنگ و همکاران پشتیبانی/ خدمات پس از فروش(پشتیبانی)خدمات 

 (2012-پریسلیو  سرکیس، مید)آسیب های اجتماعی
 (2014 -دنگ و همکارانزینیانگ )طریقه حل مشکالت کیفیت

  (2014 -)زینیانگ دنگ و همکارانوظایف سفارشی
 (2006 -)کازیماس زاوادسکز و ویلوتینتعمیرات اضطراری

 منظر شهری (2013 – وانگ و فام-شنگ چو، دوک )مفاهیم طراحی
 (2013 – وانگ و فام-شنگ چو، دوک)ویژگی فرهنگی

 (2012-پریسلی و مید سرکیس،)محرک های حسی
 )پیشنهادی مقاله(ایجاد فرصتهای اقتصادی در شهر

 (2014 –) اسپینو و همکاران ظاهر
 (2014 –) اسپینو و همکاران درجه هماهنگی و یکپارچگی شهری

 سازگاری و انطباق (2014 -تواسزی و )رضایی، فهیمانعطاف پذیری
 (2006 -)کازیماس زاوادسکز و ویلوتینپاسخ به نوآوری

 ( 2014-)سنثیل، سریرنگچاریال و رامش سازگاری فرهنگی
 (2013 – وانگ و فام-شنگ چو، دوک)موقعیت جغرافیایی

 (2015 – راویو  راجش)ایمنی
  (2015 -چونگ وو، بارنز)اتالف آب و خاک

  کیفیت (2014 –)جاتو اسپینو و همکاران طول عمر مفید

 
 (2010 -مونتگومری)قابلیت تعمیر پذیری

 (2010 -)مونتگومریاطمینان قابلیت
 (2014 –)جاتو اسپینو و همکاران آسیب پذیری

 (1390- )عبدی و مومنیتطابق با استانداردها
 )پیشنهادی مقاله(جنبه فناورانه
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 (2010 -)مونتگومریزیبایی
 (2014-)درگی و همکاراناعتبار

 (2012-پریسلیو  سرکیس، مید)زیرساخت های خدمات
 (2012 -)شوا و همکاراننرخ رد کنترل کیفیت

 (2015 -چونگ وو، بارنز)سطح سرویس
 (2013 – وانگ و فام-شنگ چو، دوک)روش ساخت و ساز

 .(1390 -)محقر و همکارانواهی نامه ها، لیسانس ها، مجوزها و سیستم های مدیریتی : گتأییدیه
 امکان تغییر ( 2014-)سنثیل، سریرنگچاریال و رامش به روز رسانی یا اصالح

 (2012-پریسلیو  سرکیس، مید)حرفهی هتوسع
 (2009-و همکاران  یی کای خوان)ادغام

 ( 2014-)سنثیل، سریرنگچاریال و رامش بازیافت
 ( 2014-)سنثیل، سریرنگچاریال و رامش استفاده مجدد

 39مقدار آماره مربعی کی با  ، IBM.SPSS 21رافزانرمبعدی با استفاده از روش آزمون آماری فریدمن در  در گام
نتیجه نهایی اینکه  تقریبا صفر می باشد.با مقدار   p-valueدرجه آزادی و همچنین سطح معنی داری آزمون

معیارهای ویژگی های اساسی خدمت برتر از نظر پاسخ دهندگان متفاوت است و بر این اساس اتالف آب و خاک 
معیار منتخب با بیشترین امتیاز از  14بیشترین و درجه هماهنگی و یکپارچگی شهری کمترین امتیاز را دارا هستند. 

.ایجاد فرصت های اقتصادی 3(، 28.93. اعتبار)2(، 31.33اتالف آب و خاک).1بارتند از: طریق آزمون فریدمن ع
(، 24.8.هزینه)6(، 25.0.زمان تحویل)5(، 27.15.مالحظات زیست محیطی)4(، 27.48در شهر)

.به 11(، 23.07.تعمیرات اضطراری)10(، 24.60.قابلیت اطمینان)9(، 24.65.جنبه فناورانه)8(، 24.68.ایمنی)7
.طریقه حل 14(، 22.43.طول عمر مفید)13(، 22.52.قابلیت تعمیرپذیری)12(، 22.88روز رسانی یا اصالح)

 (.22.40مشکالت کیفیت)

 ایی گردآوری شده از طریق فرایند تحلیل شبکهاههتجزیه و تحلیل داد

در مرحله اول تجزیه  شده است.پرداخته  مرحله قبلهای گردآوری شده از در این بخش به تجزیه و تحلیل داده
که نقشه روابط عناصر بر اساس آن ی مدل بر اساس ماتریس ارتباط مستقیم هاروابط میان معیارها، و تحلیل داده

 معیارها ویا) معیار و زیرمعیاریبر چه  زیرمعیار معیار و هرو مشخص شد که  ، شناسایی شدهشودیترسیم م
میزان  ستیبایحال م اعضاء جامعه اماری انجام شد.که طبق نظر  این مهم هستند،تأثیرگذار  زیرمعیارهایی(

به این ای مشخص شود. ارجحیت زیرمعیارها با استفاده از مقایسات زوجی مبتنی بر روش فرایند تحلیل شبکه
عوامل با استفاده از  ینسب تیپرسشنامه سنجش اهمی )افرایند تحلیل شبکهفرم پرسشنامه استاندارد منظور از 
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 ساختن مدل: گام اول ای به ترتیب عبارتند از:مراحل روش فرایند تحلیل شبکه. شودیاستفاده م ی(زوج ساتیمقا
تحلیل فرایند تشکیل مقایسات زوجی بر اساس روش دوم: گام  )شکل یك را مشاهده کنید(.ایتحلیل شبکهفرایند 
انتخاب بهترین گزینه با استفاده از و  ن عواملگام چهارم. محاسبه وز. 3تشکیل سوپرماتریسی. گام سوم: اشبکه

 .ایروش فرایند تحلیل شبکه

 (Super Decisionافزار نرم ی)خروج مسئله یامدل فرایند تحلیل شبکه. 1شکل

و نیز روابط  و با حلقهدر شکل به صورت روابط درونی  ایفرایند تحلیل شبکهنکته: روابط میان معیارهای درون هر خوشه در مدل 
 نشان داده شده است. هایکانها از طریق پبیرونی با سایر خوشه

، این سوپرماتریس تا جایی که عناصر هاشاخصمنظور محاسبه وزن  پس از تشکیل سوپرماتریس موزون، به
-انجام این تجزیهبا باشد.  تینهایبتا  تواندیم. این توان رسدیمدرون هر سطر سوپرماتریس یکسان شوند، به توان 

کلیه روابط و در واقع لحاظ کردن همزمان  طور همزمان و یا به عبارتی با در نظر گرفتن توأماًها بهوتحلیل
                                                           
3 - Supermatrix 
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، Super Decisions 2.0.8افزار ها از طریق نرمهای کلیه عوامل و ترکیب و تلفیق آنها و تأثیرپذیریتأثیرگذاری
 نشان داده شده است. ،دوشکل در که  دیآیاوزان نهایی عوامل به دست م

 (Super decision افزارنرم)خروجی  هاشاخصنمایش گرافیکی اوزان بدست آمده برای . 2شکل

 
 نتیجه گیری

که با استفاده گرفت، برای ویژگی های اساسی خدمت برتر مورد بررسی قرار  معیار و زیرمعیار 40در این پژوهش
نشان  ،2معیار برتر خروجی روش فرایند تحلیل شبکه طبق جدول 14، رتبه بندی و وزن دهی شدند ANPاز روش
(، 0.143)جنبه فناورانه.2(، 0.151)ایمنی.1 عبارتند از:همراه با وزن هریك که سه معیار نخست آن  ند،داده شد

   (.0.130)اعتبار.3
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 ANPرتر خروجی روش. رتبه و اوزان معیارهای ویژگی های اساسی خدمت ب2جدول

با توجه به اینکه در این تحقیق از نظرات خبرگان دانشگاهی و کارشناسان شهرداری و سازمان پارکها و فضای 
توانند با های مرتبط میبندی معیارها و زیرمعیارها استفاده شده، سازمانی، رتبهبنددستهسبز تهران جهت پاالیش، 

با استفاده از نتایج حاصل از این سنجش با آمادگی بیشتری  استفاده از این معیارها خود را مورد سنجش قرار داده و
مناطق نیز با استفاده از نتایج این تحقیق ی ههمچنین شهرداری های کلیبه ارائه خدمات فضای سبزی خود بپردازند. 

 فعالیت های برون سپاری خود رقم بزنند. یهمی توانند یك انتخاب مناسب در حوز

 :داخلی و خارجی منابع

 برای انتخاب بهترین تأمین کننده در زنجیره تأمین. AHPبه کارگیری  (.1390) بهاره عبدی و سیده شیدا مومنی .1
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