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چکیده :
امروزه یکی از مهم ترین چالش های پیش روی کالنشهرهای ایران مسئله حمل و نقل درون شهری است .فقدان برنامه ریزی راهبردی
برای سامانه های حمل و نقل شهری عالوه براین که موجب تکرار سرمایه گذاری های مشترک در زیرساخت های جامعه می شود ،باعث
ناهماهنگی و ناسازگاری این سامانه ها با یکدیگر نيز شده و ممکن است مشکالت ييشماري را در اتصال زیرسامانه ها به یگدیگر ایجاد کند.
از مهم ترین دغدغه های مدیریت کالنشهری در شهر مشهد مدیریت حمل و نقل است .در همین ارتباط ،زمینه ایجاد و توسعه حمل و
نقل پایدار در این شهر می تواند باعث موثرترین ابزار هدایت توسعه شهر ،شکل دهی به محیط و ارتقای کیفیت زندگی شهری شود .مقاله
حاضر ،از لحاظ هدف به روش کاربردی و از حیث شیوه مطالعه به روش توصیفی  -تحلیلی شکل گرفته است .شیوه جمع آوری دادهها به
صورت کتابخانه ای و مطالعات ميداني از نوع پیمایشی (مصاحبه و پرسشنامه) انجام شده است .در ابتدا نقاط قوت و ضعف ،فرصت ها و
تهدیدهای توسعه حمل و نقل پایدار شهری تعیین و با استفاده از مدل  SWOTمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به ارايه راهبردهای
مناسب پرداخته شد .در پایان راهبردهای ارايه شده با استفاده از روش ماتریس کمی برنامه ریزی راهبردی ( )MPSQاولویت بندی شده
اند .یافتههای تحقيق نشانگر آن است که راهبرد نهايي توسعه حمل و نقل پایدار شهری کالنشهر مشهد يك راهبرد تهاجمي بر پايه تقويت
نقاط قوت و استفاده از فرصتهاي موجود است.

واژههای کلیدی :برنامه ریزی راهبردی ،حمل و نقل پایدار ،کالنشهر مشهد ،مدل . SWOT
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محسن تندیسه ،محمدرضا رضایی
دیگر اهمیت باالی حمل و نقل و تاثیرگذاری آن بر بسیاری از

 .1مقدمه
بروز و یا تشدید برخی اثرات منفی و زیانبار حمل و نقل به عنوان

حوزههای اقتصادی ،اجتماعی ،توسعه راهبردی ،سیاست گذاری،

یکی از اساسی ترین بخش های کشور در سالیان اخیر ،مورد

محیط زیست باعث شده است که در تمام دنیا ،مدیران تالش کنند

توجه اکثر کارشناسان و برنامه ریزان قرار گرفته است .به عنوان

حمل و نقل را در قالب مدیریت جامع حمل و نقل سازماندهی

نمونه ،تراکم فراوان وسایل نقلیه در معابر شهری و مصرف باالی

کنند؛ و با استفاده از جدیدترین روش های طراحی و برنامه ریزی

سوخت های فسیلی ،معضل نزدیک شدن به آستانه اتمام این

و با در اختیار گرفتن تمام ابزارهای ممکن و فراهم آوردن زمینه

منابع غیر جایگزین و انتشار آالینده های مخرب محیط زیست

همکاری بین متخصصان رشته های مختلف ،راه را برای رسیدن

ناشی از آن ها را تداعی می کند .در این خصوص ،آمارها نشان

به یک راه حل پایدار و متعادل در زمینه مسائل حمل و نقل

می دهد که تا سال  ،2025مصرف انرژی در بخش حمل و نقل

شهری هموار کنند .ضمن این که با توجه به عواملی که باعث عدم

و انتشار گازهای گلخانه ای نسبت به سال  2000تا دو برابر

پایداری در حمل و نقل شهری می شوند ،زمینه باالبردن کارآیی

افزایش یابد [استادی جعفری و رصافی .] 1392،عالوه بر این

و اثر بخشی این بخش را نیز فراهم کنند .در کشور ما حمل و

به طور میانگین ساالنه حدود  500هزار نفر در کشورهای در

نقل یکی از مهمترین دغدغه های مدیریت کالن شهری است.

حال توسعه دچار مرگ زودرس ناشی از آلودگی هوا ناشی از

بدون هیچ گونه اغراقی از ابتدای ورود وسایل نقليه موتوری به

حمل و نقل می شوند [ استادی جعفری و همکاران.]1389،

ایران در دوره قاجار و ایجاد توسعه در شهرها ،تاکنون مدیریت

در برنامهریزی از دیدگاه توسعه پایدار برای شهر ،ناگزیر باید

حمل و نقل در شهرهای ما به دالیل زیادی همچون وارداتی بودن

سامانه حمل ونقل نیز به گونهای طراحی شود که با مالک های

ابزارها و عدم وجود فرهنگ استفاده ،ورود مداوم فن آوري های

توسعه پایدار هماهنگ باشد .به کارگیری سامانه های مدرن و

جدید ،تغییر عادتها و مطالبات اجتماعی و فرهنگی مردم و ،...با

روش های جدید حمل و نقل شهری ،در شهرهای که ترافیک

چالشهای بسیاری روبرو بوده است .در طول این سالها مدیران

و آلودگی شدیدی دارند ،دارای جایگاهی ویژه و با اهمیت

و برنامه ریزان مدیریت شهری تالش کرده اند با بکارگیری

است[حاتمینژاد و اشرفی ].1388،بنابراین می توان گفت یکی

متخصصان در بسیاری از زمینه های مرتبط با حمل و نقل ،نگاهی

از مهمترین موضوعات مورد نظر در زمینه توسعه پایدار ،راهبرد

همه جانبه به مسایل حمل و نقل داشته باشند و با ارايه طرح

حمل و نقل پایدار است .این نظریه در سال های اخیر مورد توجه

های جامع و برنامه های دراز مدت مشکالت را حل نمایند و با

کارشناسان ،مدیران و گردانندگان حمل و نقل و ترافیک قرار

در نظر گرفتن پایداری در حمل و نقل ،مالکها و شاخصهای آن

گرفته و دارای ضرورتهای متعددی است که در ادامه به آن ها

در جهت مدیریت بهتر تالش كنند [باباغیبی ازغندی.]1389 ،

اشاره می شود [بختیاری و همکاران .]1388،برنامه ریزی حمل

شهر مشهد با جمعیت  7822772نفر دومین کالنشهر ایران است

و نقل پایدار شهری ،حوزه مطالعاتی میان رشته ای و تقریبا حرفه

[مرکز آمار ایران .]0931،از سوی دیگر به دليل موقعیت خاص

تخصصی جدیدی است که بنیان های نافذ تئوریک ،ابزار روش

جغرافیایی که در شمال شرق کشور دارد پذیرای جمعیتی است که

شناسانه و حوضه وسیعی از تداخل فعالیت بخشهای دولتی و

در جستجوی کار و زندگی بهتر به این شهر مهاجرت می کنند و

خصوصی را کسب کرده است [امینی و افتخاری .]1386 ،از سویی

همچنین به دلیل نقش مذهبی غالب ،در طول سال پذیرای زائران
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برنامه ريزي راهبردي حمل و نقل پایدار شهری در کالنشهرهای ایران
بسیاری است .از طرف دیگر در کالنشهر مشهد برنامه ریزی های

توصیفی – تحلیلی استفاده شده و نوع آن کاربردی و شیوه جمع

اصولی در زمینه حمل و نقل پایدار صورت نگرفته و زیرساختهای

آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و مطالعات ميداني است .در

ضعیف حمل و نقل موجود ،کفاف جمعیت رو به رشد شهر را

مرحله اول مصاحبههايي با افراد ذيربط در امر حمل و نقل شهری

ندارد و شهر با مشکالت جدی از جمله آلودگی های زیست

صورت گرفت .در مرحله بعد با طراحي پرسشنامه از کارشناسان

محیطی ،ترافیک ،تصادفات و...رو برو است .از این رو الزم است

و متخصصين و دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد ،در

که مدیران و برنامه ریزان شهری در جهت توسعه پایدار حمل و

قالب  17پرسشنامه نظرخواهي شد .سپس دادههای جمع آوري

نقل شهری طرحها و برنامه ریزی های کوتاه مدت ،میان مدت و

شده بر اساس مدل  SWATتجزيه و تحليل شده و نقاط قوت،

دراز مدت را به مرحله اجرا گذارند .مقاله حاضر با استفاده از مدل

ضعف ،فرصت و تهديد توسعه حمل و نقل پایدار در کالنشهر

 SWOTبه شناخت عوامل و زمينههاي قوت ،ضعف ،فرصت

مشهد مشخص شدند .در ادامه با استفاده از نظرات کارشناسان

و تهديد و همچنین به شناسايي و تحليل عوامل موثر بر توسعه

اقدام به وزن دهي عاملها کرده و با توجه به نتايج حاصل شده به

حمل و نقل پایدار در کالنشهر مشهد می پردازد.

تدوين و ارايه راهبردهايي اجرايي و مناسب اقدام شد .در پایان،
ماتریس برنامه ریزی کمی راهبردی ( ) 1MPSQترسیم می شود و

 .2روش تحقیق

با محاسبه امتیاز  ، 2 TASراهبرد مناسب انتخاب و ارايه می گردد.

در این پژوهش جهت دستیابی به اهداف پژوهش ،از روش

شکل .1نقشه کالنشهر مشهد
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محسن تندیسه ،محمدرضا رضایی

 .2مبانی نظری

نوپا بوده و آستانه آسیب پذیری باالیی به علت کمبود امکانات

 1-3پیشینه تحقیق

و ساختارهای زیربنایی دارد .زرقومی ( )1379در پایان نامه

حکمت نیا ( )1390در مقاله خود تحت عنوان نقش برنامه ریزی

کارشناسی ارشد خود تحت عنوان نقش ترافیک و برنامه ریزی

حمل و نقل بر اصالح بافت کالبدی منطقه  8تهران با استفاده از

حمل و نقل در ایران معتقد است ارتقای عملکرد شبکه معابر را از

الگوی تحلیل  SWOTبه این نتیجه رسیده است که تغییراتی که

طریق مدیریت بهینه سامانه حمل و نقل مورد بررسی قرار داده و

به واسطه برنامه ریزی حمل و نقل در منطقه مورد مطالعه صورت

مهم ترین مولفه ها را در ارتباط با ترافیک و حمل و نقل شهری

گرفته عبارتند از :تعریض معابر ،احداث بزرگراه های شهید

برمی شمارد و به اثرات آنها اشاره می کند.

 2-3توسعه پایدار

باقری و امام علی و احداث پل های خاقانی و آغاز .همچنین
ساماندهی معابر ،احداث تقاطع های غیرهمسطح و تغییر مسیر

اصطالح "توسعه" معطوف به ارتقای سطح و کیفیت زندگی

معابر و تغییر کاربری از دیگر نمودهای آن به شمار می آید که

افراد و بهبود رفاه عمومی جامعه است و "پایداری" آن ،اشاره

بر بافت کالبدی منطقه آثار عمیقی بر جای گذاشته است .طبیبی

به استمرار این فرآيند در طول نسلهای بشر دارد .به این ترتیب،

( )1386در مقاله خود تحت عنوان برنامه ریزی راهبردی توسعه

توسعه پایدار ،کلیه جنبه ها و ابعاد زندگی بشر را در برمیگیرد

سامانه های حمل و نقل هوشمند جاده ای کشور به بررسی و

[صفایی پور و روزبه .]1392،نگاهی به اهداف ،اصول و فلسفه

کاربرد سامانه های حمل و نقل هوشمند پرداخته است و سپس با

توسعه پایدار روشن می سازد که پایداری توسعه در گرو

استفاده از متدولوژی برنامه ریزی راهبردی با نگرش پیش تدبیری

مشارکت مردم یک کشور در برنامه ریزی و اجرا و ارزشیابی

راهبردهای توسعه سامانه حمل و نقل را با استفاده از ماتریس

طرحها است .از آن جا که توسعه پایدار به ابعاد کیفی و کمی

 SWOTتدوین کرده است .توسلی حجتی ( )1376در پایان

توجه دارد ،ضرورت دارد ضمن تغییر نگرشها ،مهارتها و

نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان برنامه ریزی حمل و نقل

دیدگاههای افراد ،چرخ های توسعه با سرعت بیشتری به جریان

عمومی شهری در کشورهای در حال توسعه به ارايه مهم ترین

افتد و این ،جز با همکاری تمام مردم مقدور نیست .در توسعه

شیوه های برنامه ریزی حمل و نقل در کشورهای در حال توسعه

پایدار ،مردم ثروت واقعی هر ملتی را تشکیل می دهند و هدف

پرداخته است .گیوه چی ( )1385در پایان نامه کارشناسی ارشد

توسعه نیز ایجاد شرایطی است که مردم بتوانند از عمر طوالنی

خود تحت عنوان تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد شبکه حمل و

و زندگی سالم بهره مند شوند .به عبارت دیگر توسعه وسیله ای

نقل یکسری راهکارهای مربوط به برنامه ریزی حمل و نقل در

برای رشد و تعالی انسانها است و بنابراين انسان باالترین اهمیت

شرایط ویژه را با دیدگاه جغرافیایی ارايه نموده است .منوچهری و

را در توسعه دارد .این مسئله بخصوص در توسعه پایدار مطرح

همکاران ( )1390در مقاله خود تحت عنوان ارزیابی سامانه حمل

است [عامری و همکاران .]1390،توسعه پایدار مفهومی است که

و نقل عمومی ( )BRTشهر تبریز با استفاده از رویکرد تحلیل

پس از بروز نگرانیهای فزاینده در مورد تبعات منفی توسعه لجام

عوامل استراتژیک ( ) SWOTبا استفاده از مدل  SWOTبه

گسیخته ظاهر شد[تودال .]1999 ،در واقع ،این توسعه عدالت

تجزیه و تحلیل سامانه حمل و نقل عمومی پرداخته و به این نتیجه

میان نسلها است و تالش انسان را برای پیشرفت و توسعه به

رسیده است که سامانه اتوبوس های ( )BRTدر شهر تبریز هنوز

موازات حفظ محیط زیست و منابع موجود نشان می دهد[رصافی
4
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برنامه ريزي راهبردي حمل و نقل پایدار شهری در کالنشهرهای ایران
و زرآبادی.]1388،به عبارت دیگر توسعه پایدار ،فرآيند پویا و بی

حمل و نقل است -2.رکن زیست محیطی و اکولوژیکی که شامل

وقفه ای ،در پاسخ به تغییر فشارهای اقتصادی ،زیست محیطی

بررسی چگونگی سرمایه گذاری برای حمل و نقل و انتخاب

و اجتماعی است[هاتون و گراهام .]2005 ،به طور کلی تفاسیر

اشکال مختلف حمل و نقل که روی کاهش مصرف انرژی و

از توسعه پایدار چند بعدی هستند .اغلب میان اهداف اجتماعی

انتشار آالینده ها اثر می گذارد ،است -3.رکن اجتماعی که بر

(شامل عدالت ،مشارکت ،برابری ،انسجام فرهنگی و ،)...اهداف

کافی بودن دسترسی به خدمات حمل و نقل برای همه اقشار

اکولوژیکی (شامل حفظ تنوع زیستی ،حفظ منابع طبیعی و )...و

جامعه تاکید دارد[محرم نژاد و احمدی.]1387،

اهداف اقتصادی (شامل رشد ،کارایی ،رفاه مادی و )...تمایز قائل

به این ترتیب در این مقاله حمل و نقل پایدار بدین صورت

می شوند[راب و ساوج.]2007 ،

تعریف می شود :راهبرد حمل و نقل پایدار ،دستور العملی چند

به هر حال قابل ترین تعریف توسعه ی پایدار از نظر بین المللی

بعدی ،یکپارچه ،پویا و پیوسته است که تضمین کننده توزیع

برداشت مردم محوری از آن است :توسعه ای که نیازهای نسل

عادالنه امکانات و احتیاجات در زمانها و مکانهای مختلف با در

حاضر را بدون به مخاطره انداختن توانایی نسلهای آینده برای

نظرگیری عوامل متغیر و موثر در شبکه شهری است[بختیاری و

تامین نیازهای آنها ،برآورده سازد[هيو]2005 ،

همکاران.]1388،

 3-3حمل و نقل پایدار

 4-3برنامه ریزی راهبردی

حمل و نقل پایدار مجموعه ای از سیاستها و دستورالعمل های

مدیریت راهبردی ،برنامه ای هماهنگ ،جامع و پیوسته است که

یکپارچه ،پویا ،پیوسته و دربردارنده اهداف اقتصادی ،اجتماعی

استعداد ممتاز سازمان را با محیط پیوند می دهد و منظور از آن،

و زیست محیطی است که توزیع عادالنه و استفاده موثر ازمنابع

تحقق هدف های سازمان در چارچوب اجرای صحیح مدیریت

جهت رفع نیازهای حمل و نقل جامعه و نسل های آتی را به

است [بشردوست .]1390،فرآيند مدیریت راهبردی 3در برگیرنده

همراه دارد[استادی جعفری و حیدری .]1390،همچنین موسسه

سه مرحله اصلی است:

حمل و نقل کانادا هدف از ایجاد سامانه حمل و نقل پایدار را

تدوین راهبردها ،اجرای راهبردها و ارزیابی راهبردها .مقصود

کسب اطمینان از درنظرگرفتن عوامل زیست محیطی ،اجتماعی و

از تدوین استراتژی تعیین ماموریت سازمان ،عواملی که در

اقتصادی در تصمیم گیریهای مرتبط با فعالیت های حمل و نقل

محیط خارجی یک سازمان را تهدید می کنند ،یا فرصت هایی

ذکر و تعریف ذیل را ارايه کرده است:

را به وجود می آورند ،نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان،

موثرترین و راحت ترین طریق جابجایی مسافر و کاال با کمترین

هدفهای بلندمدت ،در نظر گرفتن راهبردهای گوناگون و

میزان مصرف انرژی (در زمینه سوخت) با مقبول ترین هزینه،

انتخاب راهبردهای خاص برای ادامه فعالیت است .مواردی که

کمترین ترافیک و اثرات منفی زیست محیطی نظیر آلودگی هوا و

در زمینه تدوین استراتژیها مطرح می شوند عبارتند از :تعیین نوع

صدا و اجرای شدید مقررات ترافیکی .همچنین در گزارش بانک

فعالیتی که سازمان می خواهد به آن بپردازد ،فعالیت هایی که می

جهانی در سال  ،1996حمل و نقل پایدار و ارکان آن این چنین

خواهد متوقف سازد ،شیوه تخصیص منابع ،تصمیم گیری درباره

تعریف کرده؛  -1رکن اقتصادی و مالی که شامل مناسب بودن

گسترش دادن یا متنوع ساختن فعالیت ها [طبیبی .]1386،بنابراین

ساختار سازمانی ،اقدامات و سرمایه گذاری برای زیر ساخت های

موضوع ،در این پژوهش فقط به بخش اول یعنی تدوین استراتژی

مهندسی حمل و نقل  /سال پنجم  /شماره اول  /پائیز 1392

5

محسن تندیسه ،محمدرضا رضایی
یا برنامهریزی استراتژیک خواهیم پرداخت.

بخش مهمی از برنامه ریزی و مدیریت راهبردی است .چرا که

شکل  3یک الگوی مناسب از فرآيند استراتژیک بسیار متداول را

فرآيند مدیریتی هر سازمان متاثر از فرآيند تعامل آن با محیط

نشان می دهد .در این الگو رابطه بین اجزا اصلی فرآيند مدیریت

بیرونی است .ماتریس نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدها

راهبردی نشان داده شده است.

( ) SWOTیکی از الگوهای معروف برنامه ریزی و مدیریت

برنامه ریزی و مدیریت راهبردی یکی از ارکان مهم مدیریت

راهبردی است.

در یک سازمان و سامانه است .بررسی عوامل درونی و بیرونی

شکل .2تعامل بخش های سه گانه مدیریت استراتژیک [ پاداش] 1389،

شکل .3الگوی مدیریت راهبردی [ طبیبی]1386،

6
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برنامه ريزي راهبردي حمل و نقل پایدار شهری در کالنشهرهای ایران

 .4نتایج

آلبرت هامفری از بنیان گذاران تکنیک سوات بیان می دارد که

 1-4تکنیک SWOT

اگر چه مجموعه متغیرهای موجود در ماتریس سوات یعنی قوت،

يکي از مناسبترين فنون برنامه ريزي و تجزيه و تحليل راهبرد،

ضعف ،فرصت و تهدید ،متغیرهای جدیدی نیستند .اما نکته

ماتریس  SWOTاست که امروزه به عنوان ابزاري نوين براي

جدیدی که همانا توانایی این تکنیک در هماهنگ نمودن و یافتن

تحليل عملکردها و وضعيت شکاف ،مورد استفاده طراحان و

ارتباط نظام مند میان متغیرهای مزبور است در این تکنیک ایجاد

ارزيابان راهبردها قرار ميگيرد[نيلسون .]2004 ،تکنيک يا ماتريس

شده است[همفري.]2004 ،

 2-4مراحل تکنيک SWOT

 SWOTکه گاهي  TOWSنيز ناميده ميشود ،ابزاري براي
شناخت تهديدها و فرصتهاي موجود در محيط خارجي يک

براي ساخت ماتريس نقاط قوت ،ضعف و نقاط فرصت و تهديد

سيستم و بازشناسي ضعفها و قوتهاي داخلي آن به منظور

باید به شرح زير اقدام نمود:

سنجش وضعيت و تدوين راهبرد مناسب براي هدايت و کنترل

 -1شناسايي اصليترين نقاط قوت ،ضعف و ايجاد ماتريس
4

آن است [ابراهيم زاده .]1388،در واقع ،اين روش بهترين راهبرد

ارزيابي عوامل داخلي (. )EFI

را براي مديريت سازمانها ارايه ميدهد [مرادي.]1381،به طور

 -2شناسايي اصليترين فرصتها و تهديدها و ايجاد ماتريس

اجمالي ميتوان گفت كه اين تكنيك ابزاري براي تحليل وضعيت

ارزيابي عوامل خارجي (. )EFE

و تدوين راهبرد است و اين امور از طريق:

 -3تدوين راهبردها و تشکيل ماتريس تهديدات ،فرصتها ،نقاط

 -بازشناسي و طبقه بندي قوتها و ضعفهاي دروني سيستم؛

ضعف و نقاط قوت (. )SWOT

 -بازشناسي و طبقه بندي فرصتها و تهديدهاي موجود در محيط

 -4ترسيم ماتريس داخلي -خارجي (.6 )EI

5

 1-2-4ماتريس ارزيابي عوامل داخلي()EFI

خارج سيستم؛
 -تكميل ماتريس سوات؛ و تدوين راهبردهاي گوناگون براي

در اين مرحله ابتدا اصليترين و مهمترين نقاط قوت و ضعف

هدايت سيستم در آينده صورت ميگيرد [گلكار.]1384،

توسعه پایدار حمل و نقل در کالنشهر مشهد که توسط پرسشنامه

به عبارت ديگر ،مدل  SWOTيكي از ابزارهاي راهبردك تطابق

و مصاحبه از کارشناسان و متخصصين در زمينه حمل و نقل

نقاط قوت و ضعف عوامل درون سيستمي با فرصتها و تهديدات

شهری اخذ گرديده ،فهرست شده است .و براي تشخيص ميزان

برون سيستمي است .مدل  TOWSتحليلي سيستماتيك را براي

تأثيرگذاري هر يک از عوامل ،با توجه به نظر آنها به هر يک از

شناسايي اين عوامل و انتخاب راهبردي كه بهترين تطابق بين آنها

معيارها از صفر تا يك ارزش و ضريب خاصي داده شده؛ طوري

را ايجاد مينمايد ،ارايه ميدهد .از ديدگاه اين مدل ،يك راهبرد

که مجموع اين ضرايب برابر يك شود .سپس براي مشخص کردن

مناسب قوتها و فرصتها را به حداكثر و ضعفها و تهديدها را

ميزان اثر بخشي راهبردهاي کنوني و نشان دادن واکنش نسبت

به حداقل ممكن ميرساند .براي اين منظور ،نقاط قوت ،ضعف،

به عوامل ،به روش زير نمراتي داده شده است )1.نمره  1بيانگر

فرصتها و تهديدها در چارچوب کلي TW,TS,OW,OS

ضعف اساسي )2 ،نمره  2بیانگر ضعف عادي )3 ،نمره  3بیانگر

پيوند داده ميشوند و گزينههاي استراتژی از بين آنها انتخاب

قوت عادي )4 ،نمره  4بیانگر قوت بسيار باال ،است .سپس براي

ميشود [هريسون و جان کارون.]1382،

تعيين نمره نهايي ضريب هر عامل در نمره آن ضرب میشود.
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در نهايت مجموع نمرههای نهايي محاسبه شده تا نمره نهايي

نظر کارشناسان ،به هر يک از معيارها از صفر تا يك ضريبي داده

عوامل داخلي به دست آيد(نمره نهايي نبايد بيشتر از  4و کمتر

شده؛ طوري که مجموع اين ضرايب برابر يك شود .سپس براي

از  1باشد).

مشخص کردن ميزان اثر بخشي راهبردهاي کنوني به هر يک از

 2-2-4ماتريس ارزيابي عوامل خارجي()EFE

آنها از  1تا  4نمرهاي داده شده است .همچنین براي محاسبه نمره

در اين مرحله نيز مهمترين فرصتها و تهديدها پيش روي

نهايي ،ضريب هر عامل در نمره آن ضرب ميشود .در نهايت

توسعه پایدار حمل و نقل در کالنشهر مشهد فهرست شده ،و

مجموع آنها نمره نهايي عوامل خارجي را نشان ميدهد.

براي تشخيص ميزان تأثيرگذاري هر يک از عوامل با توجه به
جدول .1نتايج تجزيه و تحليل عوامل داخلي(قوتها و ضعفها).
رديف

نقاط قوت

وزن

درجه بندي

امتياز وزني

1

 -وجود شبکه های بزرگراهی متعدد در سطح شهر

0.09

4

0/36

2

 افزایش استفاده از سامانه های هوشمند حمل و نقل درون شهری (نظیر نظارت تصویری ،کنترلمکانیزه سرعت و)...

0.08

4

0/32

3

 -توجه ویژه مدیریت شهری برای احداث خطوط  BRTو گسترش آن در مناطق مختلف شهر

0.09

3

0/27

4

 -ایجاد محدودیت های ترافیکی مانند محدوده طرح ترافیک و یا محدودیت ورود خودروهای سنگین 0.07

4

0/28

5

 -استفاده از تاکسی ها (تاکسی خطی) بویژه در مناطق مرکزی شهر

0.06

3

0/18

6

 -ساخت و گسترش سریع خطوط مترو

0/09

4

0/36

مجموع

0/48
وزن

1/77

رديف

نقاط ضعف

1

 -استفاده زیاد از خودروی شخصی بویژه (خودروهای تک سرنشین) در انجام سفرهای درون شهری 0.07

4

2

 ضعف ساختارهای حمل و نقل عمومی ارايه شده به شهروندان (تناوب سرویس دهی ،پوشش شبکه،سطح سرویس و سرعت پایین)

0.08

4

0.32

3

 -رفتارهای ترافیکی متضاد با قوانین و مقررات رانندگی

0.07

4

0.28

4

 -وجود محدودیت های زیاد در تامین منابع مالی و فنی در توسعه حمل و نقل عمومی

0.07

3

0.21

5

 -پایین بودن سطح نفوذپذیری بافت های فرسوده

0.04

4

0.16

6

 -رویکرد خودرو محور در توسعه شهری و عدم توجه به تسهیالت پیاده روی

0.05

3

0.15

7

 -عدم اجرای طرح جامع و بالاستفاده ماندن بخش های زیادی از پتانسیل آن

0.04

4

0.16

8

 اثرات نامطلوب ازدحام باالی ترافیکی در ساعت اوج بر عملکرد سامانه حمل و نقل عمومی وخصوصی

0.03

3

0.09

9

 -عدم تمایل و رغبت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و فعالیت در بخش حمل و نقل شهری

0.03

3

0.09

10

 -عدم رعایت سلسله مراتب دسترسی معابر

0.02

3

0.06

11

 -کمبود و بی توجهی به گسترش و توسعه پارک سوارها در شهر

0.02

3

0.06

0/52

مجموع

8

درجه بندي

امتياز وزني
0.28

1/86
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جدول .2نتايج تجزيه و تحليل عوامل خارجي(فرصتها و تهديدها)
رديف

نقاط فرصت

وزن

درجه
بندي

ا متيا ز
وزني

1

 -حمایت نهادهای سیاسی و افزایش بودجه دولتی برای ساخت و توسعه سریع مترو

0.09

4

0.36

2

 -اثر گذاری باالی رسانه ها در تغییر دیدگاه ترافیکی شهروندان

0.08

4

0.32

3

 -وضع قوانین و مقررات جدید در سطح ملی در راستای حمایت از حمل و نقل شهری

0.07

4

0.28

4

 -وجود پتانسیل فنی و اجرایی باال در توسعه سامانه های هوشمند و فنآوري های نوین در ترافیک

0.06

3

0.18

5

 -وجود اسناد باالدستی در حوزه حمل و نقل شهری (طرح جامع حمل و نقل)

0.04

3

0.12

6

 -وجود رویکرد چند ساله ارگان ها و نهادهای دولتی مبتنی بر ارايه خدمات دولت الکترونیک

0.05

4

0.20

7

 -سهمیه بندی سوخت خودروها و افزایش نسبی قیمت سوخت

0.04

3

0.12

8

 -میانگین سنی پایین شهروندان برای توسعه حمل و نقل غیرموتوری

0.03

3

0.09

0/46

مجموع
رديف

نقاط تهديد

وزن

1/67
درجه
بندي

ا متيا ز
وزني

1

 -جمعیت زیاد و افزایش شدید آن در کالنشهرها و نقش منطقه ای و ملی آن ها

0.08

4

0.32

2

 -نبود مدیریت واحد و یکپارچه شهری در سازمان ها و نهادهای متولی در مدیریت شهری

0.09

4

0.36

3

 -عدم توجه به برنامه ریزی هم زمان حمل و نقل و کاربری زمین در سال های گذشته

0.08

3

0.24

4

 -بی توجهی به طرح های جامع و مصوبات آن در برنامه اجرایی شهرداری

0.07

3

0.21

5

 آلودگی هوا ناشی از آالینده ها ،موقعیت جغرافیایی شهری و اخیرا تغییرات آب و هوایی ناشیاز ریزگردها

0.07

3

0.21

6

 -ساختار چند هسته ای کالنشهرهاو وسعت زیاد محدوده شهری

0.05

3

0.15

7

 -افزایش میزان مهاجرت آونگی به کالنشهرها (اختالف جمعیت شب و روز)

0.06

4

0.24

8

 -رشد بیشتر تسهیالت حمل و نقل خصوصی نسبت به حمل و نقل عمومی

0.04

2

0.08

0/54

مجموع

1/81

 3-4تدوين راهبرد حمل و نقل پایدار شهری

 1-3-4راهبرد دفاعي (حداقل – حداقل)

ماتريس سوات امکان تدوين چهار انتخاب يا راهبرد

هدف کلي اين راهبرد ،که ميتوان آن را "راهبرد بقاء" نيز

متفاوت(دفاعي ،انطباقي ،اقتضايي و تهاجمي) را از طريق ترکيب

ناميد ،کاهش ضعفهاي سيستم به منظور کاستن و خنثي سازي

ماتريس عوامل داخلي و ماتريس عوامل خارجي فراهم ميآورد.

تهديدات است ،و حالت آن تدافعي ميباشد.

 2-3-4راهبرد انطباقي (حداقل –حداکثر)

البته در جريان عمل برخي از راهبردها با يکديگر هم پوشاني
داشته و يا به طور همزمان و هماهنگ با يکديگر به اجرا در

اين راهبرد تالش دارد تا با کاستن از ضعفها بتواند حداکثر

میآیند .بر حسب وضعيت سيستم چهار دسته راهبرد را که از

استفاده را از فرصتهاي موجود ببرد .يک سازمان ممکن است در

نظر درجه کنش گري متفاوت هستند ،به شرح زير ميتوان تدوين

محيط خارجي خود متوجه وجود فرصتهايي شود ولي به واسطه

نمود.

ضعفهاي سازماني خود قادر به بهره برداري از آنها نباشد .در
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چنين شرايطي اتخاذ راهبرد انطباقي ميتواند امکان استفاده از

جهت رفع نقاط ضعف فراروي توسعه پایدار حمل و نقل در

فرصت را فراهم آورد .بنابراين اين راهبرد ضمن تاکيد بر نقاط

کالنشهر مشهد دارد.

ضعف دروني ،سعي در بهره گيري از فرصتهاي بيروني در

جدول  .3ماتريس راهبردها و راهكارهاي برای حمل و نقل پایدار در کالنشهر مشهد
تهدیدها (:)T

فرصت ها (:)o

 -O1حمایت نهادهای سیاسی و افزایش بودجه  -T1جمعیت زیاد و افزایش شدید آن در کالنشهرها
و نقش منطقه ای و ملی آن ها
دولتی برای ساخت و توسعه سریع مترو
 -O2اثر گذاری باالی رسانه ها در تغییر دیدگاه  -T2نبود مدیریت واحد و یکپارچه شهری در سازمان
ها و نهادهای متولی در مدیریت شهری
ترافیکی شهروندان
 -O3وضع قوانین و مقررات جدید در سطح ملی  -T3عدم توجه به برنامه ریزی هم زمان حمل و نقل
و کاربری زمین در سال های گذشته
در راستای حمایت از حمل و نقل شهری
 -O4وجود پتانسیل فنی و اجرایی باال در توسعه  -T4بی توجهی به طرح های جامع و مصوبات آن در
سامانه های هوشمند و فنآوري های نوین در برنامه اجرایی شهرداری
ترافیک
 -T5آلودگی هوا ناشی از آالینده ها ،موقعیت
هدف :ارتقای شبکه حمل نقل پایدار درون شهری در  -O5وجود اسناد باالدستی در حوزه حمل و نقل جغرافیایی شهری و اخیرا تغییرات آب و هوایی ناشی
کالنشهر مشهد
از ریزگردها
شهری (طرح جامع حمل و نقل)
 -O6وجود رویکرد چند ساله ارگان ها و نهادهای  -T6ساختار چند هسته ای کالنشهرهاو وسعت زیاد
محدوده شهری
دولتی مبتنی بر ارايه خدمات دولت الکترونیک
 -O7سهمیه بندی سوخت خودروها و افزایش  -T7میزان باالی مهاجرت آونگی به کالنشهرها
(اختالف جمعیت شب و روز)
نسبی قیمت سوخت
 -O8میانگین سنی پایین شهروندان برای توسعه  -T8رشد بیشتر تسهیالت حمل و نقل خصوصی
نسبت به حمل و نقل عمومی
حمل و نقل غیرموتوری
نقاط قوت (:)S

راهبردهای تهاجمی max-max

راهبردهای اقتضایی max-min

 -SO1استفاده صحیح و بهینه از بودجه تخصیصی  -ST1کاهش بودجه توسعه بزرگراه ها و افزایش
 -S1وجود شبکه های بزرگراهی متعدد در سطح شهر
در خصوص توسعه سامانه های حمل و نقل و بودجه ساخت مترو به منظور توسعه حمل و نقل
 -S2افزایش استفاده از سامانه های هوشمند حمل و استفاده از سایر روش های تامین مالی مثل جلب عمومی و کند کردن روند توسعه حمل و نقل
خصوصی
نقل درون شهری (نظیر نظارت تصویری ،کنترل مکانیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی
سرعت و)...
 -SO2تبدیل محدوده مرکزی شهر به محدوده  -ST2ریشه یابی عوامل و دالیل شکست برخی از
 -S3توجه ویژه مدیریت شهری برای احداث خطوط پیاده با ارايه تسهیالت ضروری نظیر خدمات تجربیات ناموفق در خصوص توسعه حمل و نقل
 BRTو گسترش آن در مناطق مختلف
پایدار
پارکنیگ و...

 -S4ایجاد محدودیت های ترافیکی مانند محدوده طرح  -SO3ارتقا کمی و کیفی ساخت ،توسعه و بهره  -ST3ایجاد امکان استفاده از اتوبوس های با
ترافیک و یا محدودیت ورود خودروهای سنگین
آالیندگی کمتر (هوا و صدا) برای سامانه حمل و نقل
برداری از سامانه اتوبوس های تندرو.
عمومی به ویژه BRT
 -S5استفاده از تاکسی ها (تاکسی خطی) بویژه در مناطق  -SO4برگزاری جلسات توجیهی توسط
مرکزی شهر
کارشناسان و خبرگان سازمان ها برای مسئولین  -ST4هماهنگی کلیه ارگان ها و بخش های مرتبت با
حمل و نقل و پرهیز از موازی کاری
مدیریت شهری جهت آشنایی با نیازها
 -S6ساخت و گسترش سریع خطوط مترو
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نقاط ضعف (:)W

راهبردهای انطباقی min-max

 -W1استفاده زیاد از خودروی شخصی بویژه
(خودروهای تک سرنشین) در انجام سفرهای درون
شهری

 -WO1ارتقا فرهنگ ترافیک با روش های چون  -WT1یکپارچه سازی سامانه های پارک سوار با
ورود برخی مباحث پایه و ساده ترافیک به مباحث خدمات حمل و نقل عمومی
آموزشی دانش آموزان ،تهیه تیزرهی تبلیغاتی و...
 -WT2ارايه تسهیالت برای استفاده از حمل و نقل
 -WO2توجه ویژه به مبلمان شهری به عنوان یکی همگانی (نظیر بلیط رایگان ،مبلغ ماهیانه و )...توسط
سازمان ها به کارکنان برای تشویق استفاده از حمل و
از تسهیالت حمل و نقل پیاده
نقل عمومی
 -WO3نظارت جدی تر بر رفتارهای ترافیکی به
خصوص رانندگان (همانند رعایت سرعت مجاز -WT3 ،ایجاد تغییرات متناسب در کاربری اراضی
حرکت در بین خطوط و )...که منجر به کاهش نظیر افزایش تراکم و تنوع کاربری ها و اختصاص
معقول معابر شهری به شیوه های مختلف حمل و
آلودگی ،مصرف سوخت و...میگردد.
نقل در جهت کاهش طول سفرها و افزایش مطلوبیت
 -WO4ایجاد تنوع در قیمت و تسهیالت ارايه استفاده از مودهای پاک
دهنده خدمات حمل و نقل عمومی
 -WT4ایجاد طرح های آرام سازی محالت مسکونی
صورت
به
خدمات
ارايه
-WO5
 7Telecommuntingدر ادارات و فروشگاه ها  -WT5ایجاد محدودیت در استفاده از اتومبیل های
فاقد استاندارد از نظر زیست محیطی و...
و...

 -W2ضعف ساختارهای حمل و نقل عمومی ارايه شده
به شهروندان (تناوب سرویس دهی ،پوشش شبکه ،سطح
سرویس و سرعت پایین)
 -W3رفتارهای ترافیکی متضاد با قوانین و مقررات
 -W4وجود محدودیت های زیاد در تامین منابع مالی و
فنی در توسعه حمل و نقل عمومی
 -W5پایین بودن سطح نفوذپذیری بافت های فرسوده
 -W6رویکرد خودرو محور در توسعه شهری و عدم
توجه به تسهیالت پیاده روی
 -W7عدم اجرای طرح جامع و بالاستفاده ماندن بخش
های زیادی از پتانسیل آن

راهبردهای تدافعی min-min

 -W8اثرات نامطلوب ازدحام باالی ترافیکی در ساعت
اوج بر عملکرد سامانه حمل و نقل
 -W9عدم تمایل و رغبت بخش خصوصی برای سرمایه
گذاری و فعالیت در بخش حمل و نقل شهری
 -W10عدم رعایت سلسله مراتب دسترسی معابر
 -W11کمبود و بی توجهی به گسترش و توسعه پارک
سوارها در شهر

 3-3-4راهبرد اقتضايي (حداکثر – حداقل)

نقاط قوت از فرصتهاي خارجي حداکثر بهره برداري صورت
گيرد.

اين راهبرد بر پايه بهره گرفتن از قوتهاي سيستم براي مقابله

 4-4ماتريس داخلي  -خارجي ()IE

با تهديدات تدوين ميگردد و هدف آن به حداکثر رساندن نقاط
قوت و به حداقل رساندن تهديدات است .با وجود اين ،از آنجا كه

در اين مرحله بر حسب نمرات نهايي حاصل از ماتريس ارزيابي

تجارب گذشته نشان داده است كه كاربرد نابجاي قدرت ميتواند

عوامل داخلي و خارجي وضعيت توسعه پایدار حمل و نقل در

نتايج نامطلوبي به بار آورد ،هيچ سازماني نبايد به طور نسنجيده و

کالنشهر مشهد ،از ميان موقعيتهاي چهارگانه(تهاجمي ،اقتضايي،

غيراصولي از قدرت خود براي رفع تهديدات استفاده کند.

انطباقي و دفاعي) مشخص ميشود .بدين منظور امتياز وزني کل

 4-3-4راهبرد تهاجمي (حداکثر – حداکثر)

ماتريس عوامل داخلي و امتياز وزني کل ماتريس عوامل خارجي

تمام سيستمها خواهان وضعيتي هستند كه قادر باشند همزمان

را استخراج کرده و در جدول ماتريس داخلي -خارجي ()IE

قوت و فرصتهاي خود را به حداكثر برسانند .بر خالف راهبرد

ترسيم ميکنيم .بنابر نتايج به دست آمده از ارزيابي ماتريس عوامل

دفاعي كه يك راه حل واكنشي است .راهبرد تهاجمي يك راه حل

داخلي ( ،)IFEنمره کل به دست آمده برابر با 3/63و نمره وزن

كنشگر است ،در چنين وضعيتي تالش ميشود تا با استفاده از

کل ماتريس خارجي ( )EFEبرابر با  3/48است .سپس آنها را
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در محور  Xو Yرسم ميکنيم تا موقعيت توسعه حمل و نقل

بايستي از توانمنديها و پتانسيلهاي موجود بهترین استفاده و از

پایدار در کالنشهر مشهد ،با توجه به تمامي عوامل نشان داده شود.

فرصتهاي پيشرو به نحو احسن استفاده کرد تا بتوانيم در امر

با توجه به نتايج به دست آمده از تحقيق وضعيت توسعه پایدار

توسعه پایدار شهری موفق باشيم.

حمل و نقل در کالنشهر مشهد در موقعيت تهاجمي قرار دارد و

شکل .4موقعيت حمل و نقل پایدار در کالنشهر مشهد در ماتريس داخلي  -خارجي

راهبردهای ترکیبی  – SOکه هدف اولویت بندی آن هاست-

 5-4ماتریس کمی برنامه ریزی راهبردی (:)QSPM

در ردیف باالی ماتریس  QSPMنوشته می شود .هر راهبرد

با توجه به ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ،راهبردهایی
که باید مورد توجه قرار گیرند ،راهبردهای ( SOبر پايه تقويت

شامل دو ستون ،نمره جذابیت  AS1و جذابیت راهبرد TAS

نقاط قوت و استفاده از فرصتهاي موجود) است .حال با تشکیل

است -3 .کارشناسان و دانشجویان دکتري و کارشناسی ارشد بر

ماتریس کمی برنامه ریزی راهبردی( ،)QSPMراهبردهای

اساس میزان تاثیر و جذابیت هر عامل داخلی و خارجی ،نمرهای

موجود در خانه  SOماتریس  SWOTاولویت بندی می شود.

بین  1تا  4را به راهبرد مربوطه اختصاص می دهند که به آن

گام های تشکیل ماتریس کمی برنامه ریزی راهبردی عبارتند از:

نمره جذابیت  ASگفته می شود -4 .با ضرب وزن هر عامل در

 -1فرصت ها و تهدیدهای خارجی و قوت ها و ضعف های

نمره جذابیت  ،ASجذابیت راهبرد  TASمحاسبه می شود .و

داخلی در ستون راست  QSPMفهرست می شود .سپس در

برای به دست آمدن جذابیت کل هر راهبرد ،اعداد ستون جذابیت

ستون دوم وزن هر عامل (برگرفته شده از جداول  IFEو )EFE

هر راهبرد جمع می شود -5 .راهبردها براساس نمره به دست

وارد می شود -2 .با در نظر گرفتن مرحله دوم فرموله کردن

آمده از جذابیت کل هر راهبرد ،از بیشترین نمره تا کمترین نمره

(مرحله تلفیق و ترکیب) ،راهبردهای شدنی و قابل اجرا یا همان

اولویتبندی می شوند (جدول.)4

8
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جدول .4ماتریس کمی برنامه ریزی راهبردی ()QSPM

فرصت
 -1حمایت نهادهای سیاسی و افزایش بودجه دولتی برای ساخت و توسعه سریع مترو
 -2اثر گذاری باالی رسانه ها در تغییر دیدگاه ترافیکی شهروندان
 -3وضع قوانین و مقررات جدید در سطح ملی در راستای حمایت از حمل و نقل شهری
 -4وجود پتانسیل فنی و اجرایی باال در توسعه سامانه های هوشمند و فن آوري های نوین در
ترافیک
 -5وجود اسناد باالدستی در حوزه حمل و نقل شهری (طرح جامع حمل و نقل)
 -6وجود رویکرد چند ساله ارگان ها و نهادهای دولتی مبتنی بر ارايه خدمات دولت الکترونیک
 -7سهمیه بندی سوخت خودروها و افزایش نسبی قیمت سوخت
 -8میانگین سنی پایین شهروندان برای توسعه حمل و نقل غیرموتوری

راهبرد

راهبرد

راهبرد

راهبرد

SO1

SO2

SO3

SO4

وزن

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

0.09

3

0.27

1

0.09

4

0.36

2

0.18

0.08

2

0.16

4

0.32

1

0.08

3

0.24

0.07

1

0.07

1

0.07

3

0.21

4

0.28

0.06

2

0.12

1

0.06

1

0.06

3

0.18

0.04

2

0.08

1

0.04

1

0.04

2

0.08

0.05

4

0.2

1

0.05

1

0.05

3

0.15

0.04

4

0.16

2

0.08

3

0.12

1

0.04

0.03

1

0.03

4

0.12

1

0.03

1

0.03

تهديد
 -1جمعیت زیاد و افزایش شدید آن در کالنشهرها و نقش منطقه ای و ملی آن ها
 -2نبود مدیریت واحد و یکپارچه شهری در سازمان ها و نهادهای متولی در مدیریت شهری
 -3عدم توجه به برنامه ریزی هم زمان حمل و نقل و کاربری زمین در سال های گذشته
 -4بی توجهی به طرح های جامع و مصوبات آن در برنامه اجرایی شهرداری
 -5آلودگی هوا ناشی از آالینده ها ،موقعیت جغرافیایی شهری و اخیرا تغییرات آب و هوایی
ناشی از ریزگردها
 -6ساختار چند هسته ای کالنشهرها و وسعت زیاد محدوده شهری
 -7میزان باالی مهاجرت آونگی به کالنشهرها (اختالف جمعیت شب و روز)
 -8رشد بیشتر تسهیالت حمل و نقل خصوصی نسبت به حمل و نقل عمومی
جمع نمره عوامل خارجی
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0.08

4

0.32

3

0.24

1

0.08

4

0.32

0.09

3

0.27

1

0.09

1

0.09

3

0.27

0.08

3

0.24

2

0.16

2

0.16

4

0.32

0.07

2

0.14

2

0.14

1

0.07

4

0.28

0.07

1

0.07

2

0.14

3

0.21

3

0.21

0.05

1

0.05

1

0.05

4

0.2

1

0.05

0.06

3

0.18

2

0.12

4

0.24

2

0.12

0.04

3

0.12

3

0.12

2

0.08

4

0.16

2.48

1

13

1.89

2.08

2.91

محسن تندیسه ،محمدرضا رضایی

قوت
 -1وجود شبکه های بزرگراهی متعدد در سطح شهر
 -2افزایش استفاده از سامانه های هوشمند حمل و نقل درون شهری (نظیر نظارت تصویری،
کنترل مکانیزه سرعت و)...
 -3توجه ویژه مدیریت شهری برای احداث خطوط  BRTو گسترش آن در مناطق مختلف شهر
 -4ایجاد محدودیت های ترافیکی مانند محدوده طرح ترافیک و یا محدودیت ورود خودروهای
سنگین
 -5استفاده از تاکسی ها (تاکسی خطی) بویژه در مناطق مرکزی شهر
 -6ساخت و گسترش سریع خطوط مترو

راهبرد

راهبرد

راهبرد

راهبرد

SO1

SO2

SO3

SO4

وزن

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

0.09

4

0.36

1

0.09

3

0.27

1

0.09

0.08

3

0.24

2

0.16

3

0.24

3

0.24

0.09

4

0.36

1

0.09

4

0.36

3

0.27

0.07

1

0.07

3

0.21

4

0.28

1

0.07

0.06

2

0.12

2

0.12

1

0.06

2

0.12

0.09

3

0.27

2

0.18

2

0.18

3

0.27

ضعف
 -1استفاده زیاد از خودروی شخصی بویژه (خودروهای تک سرنشین) در انجام سفرهای درون
شهری

0.07

3

0.21

2

0.14

3

0.21

1

0.07

 -2ضعف ساختارهای حمل و نقل عمومی ارايه شده به شهروندان (تناوب سرویس دهی،
پوشش شبکه ،سطح سرویس و سرعت پایین)

0.08

2

0.16

1

0.08

2

0.16

4

0.32

0.07

1

0.07

2

0.14

2

0.14

1

0.07

0.07

4

0.28

1

0.07

2

0.14

4

0.28

0.04

1

0.04

1

0.04

1

0.04

2

0.08

0.05

3

0.15

4

0.2

4

0.2

2

0.1

0.04

3

0.12

2

0.08

1

0.04

4

0.16

 -8اثرات نامطلوب ازدحام باالی ترافیکی در ساعت اوج بر عملکرد سامانه حمل و نقل عمومی
و خصوصی

0.03

1

0.03

4

0.12

4

0.12

2

0.06

 -9عدم تمایل و رغبت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و فعالیت در بخش حمل و نقل
شهری

0.03

3

0.09

1

0.03

2

0.06

1

0.03

 -10عدم رعایت سلسله مراتب دسترسی معابر

0.02

1

0.02

2

0.04

2

0.04

1

0.02

 -11کمبود و بی توجهی به گسترش و توسعه پارک سوارها در شهر

0.02

2

0.04

3

0.06

4

0.08

1

0.02

جمع نمره عوامل داخلی

1

 -3رفتارهای ترافیکی متضاد با قوانین و مقررات رانندگی
 -4وجود محدودیت های زیاد در تامین منابع مالی و فنی در توسعه حمل و نقل عمومی
 -5پایین بودن سطح نفوذپذیری بافت های فرسوده
 -6رویکرد خودرو محور در توسعه شهری و عدم توجه به تسهیالت پیاده روی
 -7عدم اجرای طرح جامع و بالاستفاده ماندن بخش های زیادی از پتانسیل آن

جمع کل امتیاز استراتژی

2

14

2.63
5.11

1.85
3.74

2.62
4.7

2.29
5.2
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برنامه ريزي راهبردي حمل و نقل پایدار شهری در کالنشهرهای ایران

جدول  .5اولویت راهبردها
ردیف

اولویت انتخاب راهبردها با روش ()QSPM

نمره نهایی ذابیت اولویت هر راهبرد
هر راهبرد

راهبردهای کلی

1

استفاده صحیح و بهینه از بودجه تخصیصی در خصوص توسعه سامانه های حمل و نقل و استفاده از سایر
روش های تامین مالی مثل جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی

5.11

اولویت یک

2

تبدیل محدوده مرکزی شهر به محدوده پیاده با ارايه تسهیالت ضروری نظیر خدمات پارکنیگ و...

3.74

اولویت چهار

3

ارتقا کمی و کیفی ساخت ،توسعه و بهره برداری از سامانه اتوبوس های تندرو.

4.7

اولویت سه

4

برگزاری جلسات توجیهی توسط کارشناسان و خبرگان سازمان ها برای مسئولین مدیریت شهری

5.2

اولویت دو

بر اساس نتایج ماتریس ( )QSPMبهترین راهبرد ،استفاده صحیح

محیط زیست تشکیل شده و بر این اساس دست یابی به پایداری

و بهینه از بودجه تخصیصی در خصوص توسعه سامانه های

در حمل و نقل به معنای ایجاد تعدل بین سه بخش می باشد .به

حمل و نقل و استفاده از سایر روش های تامین مالی مثل جلب

عبارتی حمل و نقل پایدار سامانهی است که در دسترس ،امن،

سرمایهگذاری بخش خصوصی انتخاب گردید.

دوستدار محیط زیست و قابل استطاعت باشد که در این مورد
شهرهایی چون سنگاپور ،سئول ،کوریتیبا ،منهتن و ردیچ تجربیات

 .5جمع بندی و نتیجه گیری

ارزنده ای دارند .بررسی سیر تحول تدریجی تفکرات برنامه

مدیریت در حوزه حمل و نقل پایدار شهرها همواره چالشی

ریزی حمل و نقل در مقیاس جهانی نشان دهنده تغییر رویکرد

پایانناپذیر برای مدیران شهری در کشور ما بوده است .آشفتگی

کشورها از تاکید بر احداث شبکه بزرگراهی به سمت تمرکز بر

و تغییرات پرشتاب و مداوم در مولفه های اساسی حمل و نقل در

حملونقل عمومی ،مدیریت تقاضای سفر ،مدیریت سامانهی و

کنار مسایلی مانند :سیاست های متغیر دولت ها ،تعدد مولفههای

مدیریت ترافیکی است .این فرآيند در کشور ما متناسب با فرآيند

تاثیرگذار بر روند حمل و نقل ،جایگاه اساسی حمل و نقل در روند

جهانی دنبال نشده و شاهد ضعف جدی در زمینه برنامه ریزی

توسعه ،نقش تاثیرگذار حمل و نقل در زندگی مردم و  ،...باعث

حملونقل در کشور هستیم ،هر چند در سال های اخیر اقدامات

گردیده مدیریت حمل و نقل یکی از مهم ترین و پیچیدهترین

مثبتی صورت گرفته است.

حوزه های مدیریت لقب گیرد و همواره نیازمند توجه و عنایت

راهکارهای دست یابی به حمل و نقل شهری پایدار با توجه

ویژه باشد .آنچه مسلم است برای حل مشکالت حمل و نقل در

به ادبیات جهانی شامل تغییر دیدگاه مردم و مدیران در ارتباط

شهرها ،مدیران و برنامه ریزان این حوزه باید جلوتر از زمان حال

با مفهوم و کارکرد پایدار در حمل و نقل و همچنین تغییر در

حرکت کنند ،زیرا در این حوزه سرشار از بی ثباتی و آکنده از عدم

ساختار شهری و کاربری اراضی با افزایش تراکم و اختالط

قطعیت ها ،تنها رویکرد و سیاستی که احتمال موفقیت و کامروایی

کاربری ها ،ترویج پیاده روی و دوچرخه سواری ،گسترش حمل

دارد تالش برای شناخت آینده و مولفه های تاثیرگذار بر آن است.

و نقل عمومی ،ارتقا سطح فرهنگ ترافیک و ترویج عدم استفاده

پایداری در یک دیدگاه جامع از سه بخش اقتصاد ،اجتماع و

از اتومبیل شخصی ،مدیریت تقاضای سفر می باشد.
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محسن تندیسه ،محمدرضا رضایی
شهر مشهد دومین کالنشهر ایران حمل و نقل و مسائل آن یکی از
مهم ترین دغدغه های مدیریت شهری است .بنابراين ایجاد حمل

 -امینی نژاد ،سیدرامین ،افتخاری ،قدرت (« )1386مقدمه ای بر

و نقل پایدار در این شهر می تواند موثرترین ابزار هدایت توسعه

برنامه ریزی و مهندسی حمل و نقل شهری» ،تهران ،دانشگاه پیام

شهر و ارتقای کیفیت زندگی شهری شود .بدین منظور در تحقیق

نور.

حاضر پایدار از مدل  SWOTدر جهت تجزيه تحليل داده ها
و تعيين راهبرد هاي حمل و نقل استفاده شده است .یافتههای

 -استادی جعفری ،مهدی ،حیدری می آبادی ،حامدرضا ()1390

تحقيق حاکي از آن است که زيرساختهاي بخش حمل و نقل به

" ارزيابي حمل و نقل پايدار ملي با استفاده از مدل شاخص مبنا"،

طور محسوسي با ضعفهايي مواجه است كه در صورت برنامه

یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک،

ريزي صحيح ميتوان از شدت ضعفها و تهديدها كاسته ،نقاط قوت

معاونت حمل و نقل و ترافیک ،تهران ،ایران.

را تثبيت و از فرصتهاي موجود بيشترين بهره برداري را به عمل
آورد .راهبرد نهايي توسعه حمل و نقل پایدار شهری کالنشهر

 -استادی جعفری ،مهدی ،رصافی ،امیرعباس (" )1392ارزیابی

مشهد يك راهبرد تهاجمي بر پايه تقويت نقاط قوت و استفاده

سیاست های توسعه پایدار در بخش حمل و نقل شهری با استفاده

از فرصتهاي موجود تعیین شد .و بهترین راهبرد ،استفاده صحیح

از مدل های سامانه پویایی؛ مطالعه موردی :شهر مشهد" ،دو

و بهینه از بودجه تخصیصی در خصوص توسعه سامانههای

فصلنامه مدیریت شهری ،شماره .31

حمل و نقل و استفاده از سایر روش های تامین مالی مثل جلب
 -استادی جعفری ،مهدی ،کرمرودی ،محمود ،امینی شیرازی،

سرمایهگذاری بخش خصوصی انتخاب گردید.

حامد (" )1389ارايه مدل ارزیابی شاخص مبنا جهت اندازه گیری

 .6پینوشتها

سطح پایداری حمل و نقل در برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه

1- Quantitative Strategic Planning Matrix

شهری" ،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت شهری با رویکرد

2- Total Attractive Scores

توسعه پایدار ،مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف،

3- Strategic Management Process

تهران ،ایران.

4- Internal Factors Evaluation
5- External Factors Evaluation

 -باباغیبی ازغندی ،علیرضا(« )1389آینده پژوهی؛ رهیافتی نو در

6- Internal-External matrix

مدیریت جامع حمل و نقل شهری» ،فصلنامه مطالعات مدیریت
ترافیک ،سال پنجم ،شماره .16

 .7مراجع
 -ابراهيم زاده ،عيسي و آقاسي زاده ،عبداهلل (« )1388تحليل عوامل

 -بختیاری ،پیمان ،استادی جعفری ،مهدی ،کرمرودی ،محمود و

موثر بر گسترش گردشگري در ناحيه ساحلي چابهار با استفاده

حبیبیان ،میقات (« )1388جایگاه انرژی های تجدیدپذیر در نظریه

از مدل راهبردي  ،« SWOTفصلنامه مطالعات و پژوهشهای

حمل و نقل پایدار مسافر» ،فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک،

شهري و منطقه اي ،شماره.1
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برنامه ريزي راهبردي حمل و نقل پایدار شهری در کالنشهرهای ایران
سال چهارم ،شماره .12

استراتژیک ( ،") SWOTدو فصلنامه مدیریت شهری ،شماره .27

 -بشردوست ،امید ،شجاعی ،محمدرضا ،منصوری ،محسن

 -صفایی پور ،مسعود ،روزبه ،حبیبه (" )1392هویت و توسعه

(« )1390برنامه ریزی کمی راهبردی و ارايه راهکارهای بهبود

پایدار محله ای در شهر شیراز مورد :محله ی فخرآباد" ،جغرافیا

جایگاه عالمت تجاری با استفاده از ماتریس  ،»QSPMفصلنامه

و توسعه ،شماره .31

توسعه تکنولوژی صنعتی ،شماره .17
 طبیبی ،مسعود ،فتحیان ،محمد ،موسوی اشکوری ،شهاب الدین -پاداش ،امین ،نبوی ،محمدباقر ،دهزاد ،بهروز ،جوزی ،سیدعلی

(" )1386برنامه ریزی راهبردی توسعه سامانه های حمل و نقل

و مرادی ،نبی اهلل (« )1389برنامه ریزی راهبردی توسعه حفاظت

هوشمند جاده ای کشور" ،فصلنامه پژوهشنامه حمل و نقل،

محیط زیست در مناطق حفاظت شده دریایی (مطالعه موردی

شماره .4

منطقه حفاظت شده مند -استان بوشهر)» ،پژوهش های محیط
 -عامری ،محمود ،عباسپور ،مجید ،کاظمی ،روح اهلل ،زاهد ،فاطمه

زیست ،سال یک ،شماره یک.

(" )1390ارایه الگویی جهت جلب مشارکت مردم در طرح های
 -حاتمی نژاد ،حسین و اشرافی ،یوسف (« )1388دوچرخه و

توسعه پایدار حمل و نقل زمینی" ،علوم و تکنولوژی محیط

نقش آن در حمل و نقل پایدار شهری نمونه موردی :شهر بناب»،

زیست ،دوره سیزدهم ،شماره .2

پژوهش های جغرافیای انسانی ،شماره .70
 گلكار ،كورش (« )1384مناسب سازي تكنيك تحليليسوآت( ) SWOTبراي كاربرد در طراحي شهري» ،مجله صفه،

 -حکمت نیا ،حسن ( « )1390نقش برنامه ریزی حمل و نقل بر

سال پانزدهم ،شماره.41

اصالح بافت کالبدی منطقه  8تهران با استفاده از الگوی تحلیل
 ،" SWOTمجله مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای،

 -مرادي مسيحي ،واراز (« )1381برنامه ريزي راهبردك در كالن

سال سوم ،شماره .10

شهرها» ،انتشارات پردازش و برنامه ريزي شهري ،چاپ اول،
تهران.

 رصافی ،امیرعباس و زرآبادی پور ،شیما (« )1388بررسی توسعهپایدار حمل و نقل در ایران با استفاده از تحلیل چند هدفی» ،علوم

 -هريسون ،جفري و جان کارون ،سنت (« )1382مديريت

و تکنولوژی محیط زیست ،دوره یازدهم ،شماره .2

راهبردی» ،ترجمه بهروز قاسمي ،انتشارات هيات ،چاپ اول،
 -زیاری ،کرامت اهلل ،منوچهری میاندوآب ،ایوب ،محمدپور،

تهران.

صابر ،ابراهیم پور ،احد ( « ،)1390ارزیابی سامانه حمل و نقل

 -مرکز آمار ایران (« )1390سرشماری عمومی نفوس و مسکن».

عمومی ( )BRTشهر تبریز با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل
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