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چکيده
حمل و نقل يکي از مهمترين بخشهاي زيربنايي شهرها بوده از اينرو برنامهريزي مناسب براي آن ،پايه
اوليه موجوديت و تبيين روابـط متقابل فضايي شـهرها را ممکن مـيسازد .ضعف مديريت و عدم وجود
برنامههاي يکپارچه سبب بروز چالشهايي در بهرهبرداري از قابليتهاي کنوني سيستم حمل و نقل شهري
شده است .دادههاي مورد نياز تحقيق ،با استفاده از متدولوژي  CDSاز طريق منابع کتابخانهاي و با
نظرسنجي يک سوم از مسئوالن بخش حمل و نقل با روش نمونهگيري تصادفي ساده در کالنشهر رشت
جمع آوري گرديد .براي روايي و اعتبار پرسشنامه از آزمون کرونباخ و براي تدوين استراتژيها از ماتريس
 SPACE ،SWOTو براي اولويتبندي راهبردها از روش  QSPMو  ANPاستفاده شد .نتايج حاصل از
ماتريس  SWOTداراي نمرههاي ارزيابي  6/69و  6/78ميباشد از اينرو موقعيت حمل و نقل شهري رشت
در موقعيت تدافعي قرار گرفته و براي برنامهريزي آن راهبرد تدافعي را بايد برگزيد همچنين نتايج ارزيابي
 SPACEمشابه يافتههاي ماتريس سوات است .محورهاي اصلي برنامهريزي مذکور بر اساس ارتقاي
مديريت و برنامههاي سازماني ،تأمين بودجه مالي ،بهکارگيري نيروي انساني متخصص ،ارتقاي زيرساخت
فني -ارتباطي و شاخصهاي حقوقي و فرهنگي اولويتبندي گرديد و سپس بر اساس تحليل و ارزيابي
معيارها و زيرمعيارها در قالب شاخصهاي محيطي و ساختاري ،شش گزينه پيشنهادي مطرح گرديد که در
اين ميان استراتژيهاي موثر به ترتيب اهميت ،ارتقاي مديريت و برنامههاي سازماني با  91/39درصد ،تأمين
مالي با  66/96درصد و بهکارگيري نيروهاي چند تخصصي با  19/39درصد ،ارتقاي زيرساختهاي فني-
ارتباطي با  16/81درصد ،ارتقاي فرهنگي با  11/11درصد و ارتقاي حقوقي با  7/38درصد ميباشد.
واژگان کليدي :حمل و نقل شهري ، Super Decisions، ANP،CDS ،رشت.
1ـ استادیاردانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم وتحقیقات آذربایجان شرقی،نویسنده مسئول Email:Kh_rezatab@tabrizu.ac.ir

6ـ استاديار گروه جغرافيا و برنامهريزي شهري ،دانشگاه تبريز.
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مقدمه

حملونقل بخش پوياي شهر است که وظيفه دسترسي مطلوب بين کاربريها و عبور و مرور
را بر عهده دارد ( )Metz, 2005: 353غالباً در انتخاب سيستمهاي حمل و نقل شهري عامل
زمان مهمتر از فواصل مکاني و جغرافيايي است ( .)Grava, 2004: 4از طرفي توسعه
مناسب شبکههاي حمل و نقل ،پايه اوليه موجوديت شهر و تبيين روابط متقابل فضايي را
ممکن ميسازد ( .)Rodrigue et al, 2006: 1تا قرن هيجدهم سرعت ارتباطات و
ظرفيتهاي حمل و نقل بسيار اندک بود اما با اختراع ماشين بخار ،توسعه بخش حمل و نقل
با سرعت بيشتري امکانپذير شد .با رشد فزاينده شهرها و صنعت حمل و نقل تقريباً در همه
شهرهاي کشورهاي در حال توسعه ،فضاي جادهاي کمتر بوده و به ناچار حجم بيشتري از
ترافيک در فضاي جادهاي مشهود است .وجود شبکههاي ناکارامد ،به کارگيري از فضاي
خيابان براي مقاصد تجاري و وجود کارکردهاي تجاري در بخش مرکزي ( ،9)CBDافزايش
درصد يا نرخ مالکيت خودرو ،ضعف مديريت ترافيک ،عدم کفايت سامانه ترانزيت در سطوح
وسيع منطقهاي ،ضعف بکارگيري سيستمهاي الکترونيکي (Institute, )World Resource
 ،1997: 15افزايش قيمت زمين ،توسعه فراوان نواحي مسکوني ،توسعه سکونتگاههاي
غيررسمي در حاشيه شهر و احداث شهرکها و شهرهاي جديد در حاشيه شهرهاي اصلي
پارادکس حاکم بر جوامع شهري را تشديد کرده است ( .)Kidokoro, 1992: 75از اينرو به
دليل مشکالت فراروي مديران شهري و متخصصان فن ،حدود  19درصد از کل وامهاي
اختصاصي از سوي بانک جهاني به بخش حمل و نقل اختصاص گرديده که بخش زيادي از
اين وامها ( 26درصد) در بخش بزرگراهها و جادها سرمايهگذاري شده که بهعنوان يکي از
باالترين منابع بازده اقتصادي و اجتماعي در سرمايهگذاري متصور ميشود ( World Bank,
 .)2007: 28از طرفي انتخاب سيستم مطلوب حمل و نقل شهري هم به اندازه شهر و
چگونگي ساختار شهري ناحيه مورد مطالعه بستگي دارد.

3- Centeral Business District
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بنابراين براي واکاوي مسايل مربوط به ساختار شهري ،بايد هبستگي بين اندازه شهر و
سيستم حملونقل شهري را در نظر داشت .همچنين تصميمگيري واحدهاي توليدي و
خانوارها در انتخاب و استقرار نوع سيستمهاي حملونقل تأثير بسزايي دارد (عابدين درکوش،
 .)126 :1986از اين رو ضروري است در برنامههاي توسعه حمل و نقل ،متعادلسازي بين
فعاليتهاي کاربري زمين ،در نظرگيري ظرفيت بالقوه ارتباطات براي تأمين آسايش و امنيت
شهروندان در اولويت باشد (پورمحمدي .)69 :1979 ،براي بررسي و تحليل برنامهريزي حمل
و نقل شهري در کالنشهر رشت به چند پرسش اساسي پاسخ داده ميشود :حمل و نقل
کالنشهر رشت در چه موقعيتي قـرار دارد و چه عوامل ساختاري بايد در برنامهريزي حمل
و نقل شهري مد نظر قرار گيرد تا يکپارچگي در برنامهريزي حمل و نقل شهري رشت ايجاد
شود؟ چه عوامل محيطي بر برنامهريزي حمل و نقل شهري تأثير گذاشته و چگونه شناسايي
شده و پاسخ مناسب براي آنها چه خواهد بود؟ پژوهش حاضر به بررسي و ارزيابي شبکه
معابر کالنشهر ناحيهاي رشت پرداخته و با در نظرگيري اصول حاکم بر رويکرد استراتژي
توسعه شهري گزينههاي پيشنهادي ارايه ميگردد.
رويکرد  9CDSفرايند تهيه چشمانداز بلندمدت از آينده شهر است که براساس آن
برنامههاي اجرايي 9تهيه ميشوند ( .)Cities Alliance, 2006: 1مهم ترين اهداف سازمان
ائتالف شهرها عبارتند از :الف) ارتقاء سطح توسعه شهري پايدار ب) ارتقاي کيفيت اداره و
مديريت شهري از طريق بسط مشارکتي ج) افزايش سهم گروههاي کم درآمد شهري از منابع
شهري.
نکته ويژهاي که در مورد رويکرد  CDSمورد تأکيد قرار گرفته عبارت از توجه و تأکيد بر
اجرا 2و نه تدوين سند بهعنوان هدف غايي است .همچنين رويکرد  CDSبه لحاظ
دستاوردهاي مهمي که ميتواند از نظر اصالح نظام مديريت شهري ،پاسخگويي به نهادها و
شفاف سازي فرايندها به بار آورد ،مورد استقبال واقع گرديده است (همان .)9 ،در استراتژي
4- City Development Strategy
5- Action Plan
6- Implementation
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توسعه شهري مديريت خوب شهري عبارتند از حساب پسدهي در امور ،8شفافيت در اجرا 7و
دارا بودن اصل رقابت 3با شهرهاي همسان است .بنابراين براساس چنين منطقي مديريت
خوب شهري مديريتي است که پاسخگوست ،در عمل و کار شفافيت دارد و براي رقابت با
شهرهاي مشابه و همسان خود از قدرت اقتصادي -اجتماعي کافي برخوردار است ( Cities
 .)Alliance, 2004a: 4با اين که عناصر و اجزاي  CDSبا توجه به شرايط و ويژگيهاي
متفاوت هرشهري تغيير پيدا ميکند اما عناصر اصلي عبارتند از :طراحي و ارزيابي شامل
تشکيالت سازماني براي فرآيند و ارزيابي وضعيت شهر (وضع موجود) ،چشمانداز و استراتژي
شامل تنظيم چشمانداز بلندمدت و تعيين استراتژيها ،اجرا و نظارت ،شامل اجراي برنامه،
نهادينه کردن فرآيند  CDSو کنترل اجراي صحيح آن از طريق سازوکاهاي مناسب
(.)World Bank, 2008: 45
طراحي و سازماندهي  :CDSطراحي و تدوين هر نوع استراتژي توسعه شهري لزوماً به
معني يک فرايند خطي نيست که با ارزيابي وضع موجود شروع شده و به اجرا ختم شود .در
اغلب موارد فرايندهاي  CDSتکراري و يا فرايندهاي موازي هستند و همانگونه که اشاره
شد مراحل رويکرد  CDSبيشتر تابعي از شرايط و ويژگيهاي متغير و متفاوت هر شهر است
( .)Marull, 2007: 13فرايند تدوين و اجراي سند به طور عمومي از شش گام تشکيل مي
شود -1 :برنامهريزي پروژه  -6سنجش وضيعت کنوني  -9چشماندازسازي  -9تدوين
راهبرد  -9اجرا  -2کنترل (پايش) (گلکار و آزادي .)98 :1979 ،از اين رو در ميان محورهاي
اصلي استراتژي توسعه شهري ،به بررسي ،ارزيابي و تحليل حمل و نقل شهري پرداخته
ميشود .فرايند پژوهش حاضر در شکل  1نمايش داده شده است.
مواد و روشها

تحقيق حاضر با استفاده از روش توصيفي -تحليلي تهيه شده و از نوع پيمايشي مبتني بر
بکارگيري ديدگاه استراتژي توسعه شهري بوده ميباشد .به منظور جمعآوري دادهها و
7- Accountability
8- Transparency
9- Contestability
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اطالعات آماري و بررسيهاي الزم جامعه آماري در حدود يک سوم ( 661نفر از  811نفر) از
ميان مديران ،کارشناسان مرتبط در بخش حمل و نقل و همچنين پليس راه و مشاوران،
متخصصان سازمان راهداري و شهرداري انتخاب شد تا با مشارکت و نظرخواهي از آنان
اطالعات الزم جمعآوري گردد .روش نمونهگيري ،تصادفي ساده بوده دادهها و اطالعات
مورد نياز از طريق بررسي و مطالعه اسناد ،منابع و متون مرتبط با موضوع مقاله و همچنين با
تهيه پرسشنامه و مصاحبه و براي روايي و اعتبار پرسشنامه از آزمون کرونباخ استفاده گرديد.

شکل ( )1فرايند پژوهش در بخش حمل و نقل کالنشهر رشت ،ماخذ :نگارندگان
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پارامتري که اعتبار مدل  11 ANPرا تأييد ميکند مقدار نسبت ناسازگاري حاصل از ماتريس
مقايسههاي زوجي بوده و نسبت ناسازگاري يا  CRکه در اين مطالعه استفاده شده بر اساس
شاخص ناسازگاري و شاخص رندوم (تصادفي) ميباشد .براي اولويتبندي راهبردهاي تهيه شده،
اهداف و تعيين عوامل داخلي (قوتها و ضعفها) و خارجي (فرصتها و تهديدها) و وزن
آنها ( 11)SWOTدو پرسشنامه تهيه و براي نظرسنجي به مشاوران و کارشناسان ارايه شد.
پرسشنامه اول در مورد اولويتبندي اهداف و محورهاي توسعه و شناسايي عوامل داخلي و
خارجي تهيه گرديد .در اين پرسشنامه با در نظرگيري ماهيت کيفي شاخصها طبق مقياس
ليکرت پنج رتبه منظور شد .رتبه  9مربوط به گزينه عالي و بهترتيب گزينه خوب ،متوسط،
خيلي بد ،و بد رتبههاي بعدي تا شماره يک را اخذ خواهند کرد .پس از بررسي پرسشنامهها
و تدوين استراتژيها به منظور اولويتبندي آنها پرسشنامه دوم بر اساس روش ارزيابي
19
موقعيت و اقدام استراتژيک ،)SPACE( 16ماتريس برنامهريزي کمي راهبردي ()QSPM
و فرايند تحليل شبکهاي ( )ANPاستراتژيها تهيه و به جامعه آماري ارايه گرديد.
ابتدا با استفاده از تجزيه و تحليل ( )SWOTو با بکارگيري نتايج ماتريس ارزيابي موقعيت
و اقدام استراتژيک ( )SPACEاستراتژيها تدوين گرديد و براي اخذ تصميم مناسب از نتايج
ماتريس برنامهريزي کمي راهبردي ( )QSPMو فرايند تحليل شبکهاي ( )ANPراهبردها
اولويتبندي شدند.
يافتهها
ماموريت

ماموريت سازمان راهداري ،حمل و نقل شهري و شهرداري بهعنوان متولي سيستم حمل و
نقل کالنشهر رشت ،توسعه شبکههاي حمل و نقل جادهاي ،افزايش و ارتقاي سطح ايمني
براي پاسخگويي به نياز شهروندان و شرکتهاي خارجي که از راههاي توريستي منطقه عبور
10- Analytic Network Process
11- Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats
12- Strategic Performance Action Condition Evaluation
13- Quantities Strategic Matrix
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کرده و همچنين تأمين رضايتمندي آنها و ايجاد جايگاه براي توسعه حمل و نقل شهري
در سطوح فرا ملي ،ملي و منطقهاي ميباشد.
چشمانداز

چشمانداز در بخش حمل و نقل شهري شامل ،ارتقاي سطح کيفي معابر ،ارتقاي آموزشي-
فرهنگي شهروندان در زمينه رانندگي ،حفظ محيط زيست و بهبود آن و ايجاد راههاي سبز،
کاهش سوانح جادهاي و تصادفات راههاي شهري ،کاهش زمان تأخير در راههاي شهري،
کاهش مصرف سوخت و استفاده بهينه از آن اشد .بنابراين چشمانداز توسعه شبکه حمل و
نقل شهري عبارت است از برخورداري از شبکهاي ايمن ،روان ،سريع ،اقتصادي و هماهنگ
با زيست بوم.
اهداف

بهطور خالصه اهداف توسعه شبکههاي حمل و نقل شهري کالنشهر رشت شامل افزايش
امنيت ،کاهش تراکم در زمان تاخير ،ارتقاي رضايت شهروندان و ارتقاي حمل و نقل عمومي
است.
بررسي عوامل خارجي ()EFE

در اين مرحله بر اساس متدلوژي استراتژي توسعه شهري ،محيط خارجي تحليل شده و
ماتريس عوامل خارجي تشکيل ميشود .اين ماتريس وسيلهاي است تا عوامل محيطي،
اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،تکنولوژيکي را در افق زماني مورد ارزيابي قرار دهد.
پارادايم حاکم بر طراحي اين ماتريس بيشتر تجويزي بوده و رويکرد مختلف تجويزي به
عنوان وسيلهاي براي جمعآوري اطالعات محيط پيراموني کاربرد دارد (علي احمدي و
همکاران )96 :1976 ،بر اساس نتايج جدول  ،1وضعيت کالنشهر رشت براي برنامهريزي
شبکههاي حمل و نقل شهري از نظر عوامل خارجي پايينتر از حد متوسط است.
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اين ماتريس نقاط ضعف و قوت بخش حمل و نقل شهري را مورد بررسي قرار ميدهد .بر
اساس نتايج جدول  6وضعيت کالنشهر رشت براي برنامهريزي شبکه حمل و نقل از جهت
عوامل داخلي نيز پايين تر از حد متوسط است.
تدوين راهبردها با استفاده از مدل تحليل SWOT

اين مدل بر اساس رويکرد خط مشي هاروارد طراحي شده که تحت پارادايم تجويزي بوده
اگر چه براي پاراديم ترکيبي نيز کاربرد دارد (طيبي و همکاران .)8 :1982 ،تجزيه و تحليل
 SWOTبراي شناسايي نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصتها و تهديدهاي خارجي که يک
سيستم با آن مواجه است کاربرد دارد .تجزيه و تحليل  SWOTشناسايي نظاممند عواملي
است که راهبردها بايد با آن بيشترين سازگاري را داشته باشد (پيرز و رابينسون:1976 ،
 .)199نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدها در چهار حالت کلي SO, WO, ST, WT
پيوند داده ميشوند و گزينههاي راهبردي از بين آنها انتخاب ميشوند (هريسون و جان،
 .)136 :1976هدف از مقايسه معيارها در  SWOTشناسايي يکي از چهار الگوي خاص براي
سازگاري موقعيت داخلي و خارجي است .الف) قوت و فرصت ( )Soدر ناحيه يک ،وجود
بهترين موقعيت است اين وضعيت استراتژي رشد را توصيه مينمايد .ب) قوت و تهديد
( )STدر ناحيـه دوم ،يعني سيستم داراي قـوتهاي کليدي است و راهـبرد تنوع توصيه
ميگردد .ج) ضعف و فرصت ( )WOدر ناحيه سوم ،در واقع سيستم با فرصت خوبي
روبروست و استراتژي رشد خارجي توصيه ميگردد .د) ضعف و تهديد ( )WTدر ناحيه
چهارم ،به معناي مواجه سيستم با تهديدهاي متعددي ميباشد که در اين حالت بهترين
پيشنهاد ،استراتژي کاهشي خواهد بود (حکمتنيا و ديگران .)639 :1979 ،با توجه به تحليل
محيط داخلي و خارجي ،راهبردهاي الزم براي چهار ناحيه تدوين گرديد .همانطور که در
شکل  6آمده است بر اساس نمرات حاصل از ارزيابي عوامل داخلي و خارجي که به ترتيب
 6/69و  6/78است و حمل و نقل شهري کالنشهر رشت در موقعيت تدافعي ماتريس
14- Internal Factor Evaluation
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داخلي و خارجي قرار مي گيرد .بنابراين براي کارآمدي حمل و نقل کالنشهر رشت بايد
راهبرد تدافعي را برگزيد که راهبردهاي مبتني بر نقاط ضعف و تهديدها ( )WTدر جدول 9
آمده است.

شکل ( )2ماتريس معيارهاي چهارگانه تجزيه و تحليل SWOT

ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک ()SPACE
براي تحليل و ارزيابي وضع موجود حمل و نقل شهري و تدوين استراتژيها با توجه به
اطالعات قسمتهاي قبل از روش  SPACEاستفاده ميگردد .محورهاي اصلي در جدول 9
شامل توان مالي  ،FSتوان صنعت  ،ISثبات محيط  ،ESمزيت رقابتي  CAاست (علي
احمدي .)79 :1976 ،نتايج مربوط به اين ماتريس در جدول  9آمده است.
جدول ( )1ماتريس عوامل خارجي حمل و نقل کالنشهر رشت

عوامل استراتژيک خارجي

وزن امتياز امتياز وزندار

فرصتها ()O
موقعيت دسترسي کالنشهر رشت براي حمل و نقل 1/19
کاال و ترانزيت

9

1/61

امکان استفاده ازموقعيت طبيعي براي ايجادراههاي سبز 1/13
سهم باالي حمل و نقل جادهاي شهر نسبت به ساير 1/19

9
9

1/92
1/6

توضيحات
به جهت دسترسي به منطقه
ويژه اقتصادي انزلي و دروازه
ورود به اروپا
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سيستمهاي حمل ونقل (ريلي ،دريايي ،هوايي)
آغاز عمليات احداث راهآهن
امکان امتداد بزرگراه سراوان به سنگر و الهيجان
ديدگاه مديران و مسئوالن نسبت به توسعه شبکههاي
حمل و نقل شهري
امکان اخذ وام از بانک جهاني و وجود بسترهاي
مناسب براي همکاريهاي علمي -تخصصي
اختصاص بودجه براي توسعه شبکههاي حملونقل
شهري
رشد و توسعه  ICT ،ITدر سطح ملي و کالنشهر
رشت

1/16
1/19
1/19

9
9
9

1/17
1/12
1/13

1/19

9

1/12

1/19

9

1/16

1/11

9

1/19

تهديدها ()T

عدم شناخت علمي از سيستمهاي حمل و نقل شهري 1/19
مناسب
وجود تجارب ناموفق در سازمانهاي مرتبط با حمل و 1/19
نقل درونشهري
در اولويت قرار دادن پروژههاي ديگر نسبت به پروژه 1/19
توسعه شبکه حمل و نقل شهري و کمبود منابع مالي
مشکالتي در خصوص نگهداري و راهبري پس از توسعه 1/17
وابستگي به عملکرد شرکتهاي خارجي در مورد 1/19
تجهيزات فني
1/13
آبگير بودن سطح معابر
1/18
توسعه غيرمنعطف شبکههاي حمل و نقل
توسعه شبکه حمل ونقل شهري بدون در نظرگيري با 1/12
اهداف حمل و نقل در سطوح ملي ـ منطقهاي
عدم نيازسنجي درخصوص شبکههاي حملونقل شهري 1/13
ضعف خدماترساني به توريست در بخش ترددهاي 1/17
درونشهري
1/11
جمع

6

1/17

1

1/19

6

1/12

1
6

1/17
1/11

1
1
1

1/13
1/18
1/12

1
6

1/13
1/12
6/69

وضعيت عوامل خارجي
پايينتر از حد متوسط است
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جدول ( )2ماتريس عوامل داخلي حمل و نقل کالنشهر رشت
عوامل استراتژيک داخلي

وزن امتياز امتياز وزندار

توضيحات

قوتها ))S

برخورداري از فرودگاه
احداث بزرگراه قزوين به رشت و سراوان جهت تبادل ترافيک
برونشهري
اقدام براي تشکيل کميتههاي تخصصي در مورد توسعه حمل و
نقل شهري
حضور کارشناسان خبره در بخش ستادي وزارت راه و پليس راه و
ديگر ارگانهاي مرتبط
وجود شيب کم معابر
وجود روشنايي در اکثر معابر
وجود سايتهاي مناسب براي احداث پارکينگ
عرض مناسب پيادهروها در معابر اصلي

1/18
1/18

9
9

1/61
1/67

1/19

9

1/3

1/19

9

1/13

1/19
1/19
1/19
1/11

9
9
9
9

1/16
1/16
1/13
1/19

ضعفها ()W
شبکه معبر نامنظم و عدم پيروي از اصول صحيح فني
کمبود راه شرياني درجه يک و دو
کمبود نيروي انساني متخصص در بخش  ITو ICT
ضعف زيرساختهاي ارتباطي بهخصوص در بخش اطالعات
ضعف قوانين و مقررات
پايين بودن سطح آگاهي شهروندان از منافع بکارگيري
سيستمهاي پيشرفته حمل و نقل
کيفيت پايين سيستمهاي نرمافزاري و سختافزاري
اولويت تجهيز آزاد راهها نسبت به تقويت راههاي دو خطه به
منظور تجهيز سيستمهاي هوشمند و الکترونيکي
انجام فعاليتها بهصورت بخشي ،غيرهماهنگ وغيرموازي
وجود بوروکراسي و مشکالت عديده در مورد تهيه تجهيزات فني
کمبود مشارکت شهروندان در طرحهاي مربوط به توسعه شبکه
حمل و نقل شهري
کمبود حمل و نقل عمومي
جمع

1/18
1/18
1/19
1/17
1/19
1/1 9

1
1
6
1
6
6

1/18
1/18
1/12
1/17
1/1 7
1/1

1/19
1/19

6
6

1/1
1/7

1/19
1/19
1/12

1
6
6

1/1
1/1
1/12

1/12
1/11

1

1/12
6/78

وضعيت عوامل
داخلي پايينتر از حد
متوسط است
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جدول ( )3تحليل راهبردها و استراتژيهاي بخش حمل و نقل شهري کالنشهر رشت

موضوع تحليل

ساختار و نظام فضايي حمل و نقل

ساختار و نظام فضايي حمل و نقل

و توسعه
 برگزاري کنفرانسهاي علمي وجلسههاي توجيهي توسط مشاوران،
استراتژيهاي متخصصان و دانشگاهيان براي مسئوالن
موارد قوت ( )SOدر مورد ترانزيت و اطالعرساني از
موقعيت جغرافيايي و پتانسيل باالي
کالنشهر رشت در مورد ترانزيت کاال
استراتژي
شبکه
 تامين زيرساخت ،تجهيز و توسعهفرصتها
راههاي سطحي با هدف ايجاد راههاي ()WO
سبز و با کمترين آلودگي زيست محيطي
 اطالعرساني به مسئوالن در خصوصسهم باالي حمل و نقل جادهاي کالنشهر
رشت و اولويت توسعه آن نسبت به ساير
سيستمهاي حمل و نقل (ريلي ،دريايي،
هوايي) با توجه به توان گردشگري منطقه
 تامين زيرساخت ،تجهيز و توسعهقطارهاي سبک شهري و تراموا و
مونوريل ،اتوبوس برقي
 توسعه تجاري شهر بهعنوان يکي ازمراکز اصلي ترانزيت در مسير بيناللملي
شمال به جنوب کشور
 مذاکره و توجيه بانک جهاني در موردلزوم توسعه سيستمهاي حمل و نقل و
دريافت وام و حمايتهاي کارشناسي
 تهيه برنامههاي حمل و نقل محلي( )LTPبکارگيري مشارکت شهروندان در
تهيه و اجراي انواع برنامههاي حمل و
نقل محلي ( )LTPsو تهيه ضوابط
مربوط به آن
استفاده صحيح و بهينه از بودجه
تخصيص در خصوص توسعه شبکههاي

 تأمين زيرساخت ،تجهيز و توسعه شبکهراههاي سطحي با ويژگيهاي خاص
دسترسي و ايمني (راههاي جمعکننده محلي)
 تأمين زيرساخت ،تجهيز و توسعه شبکهراههاي سطحي بدون دسترسي (راه شرياني
درجه يک و دو)
 زيرگذر کردن ميدان اصلي شهر(شهرداري) احداث تسهيالت تردد عابر در سطح معابرمثل پل عابر پياده يا پله برقي
 گسترش و تقويت حمل و نقل عمومي بهعنوان کليدي موفق براي جذب گردشگران
 اطالعرساني به بخش خصوصي در موردمنافع سرمايهگذاري داخلي در اين بخش
 بسترسازي مناسب حقوقي و قانوني برايتشويق سرمايهگذاري داخلي و خارجي در
بخش حمل و نقل
 هماهنگي با کليه سازمانها و ارگان هايدولتي براي بهبود زيرساختهاي عموممي
پايه براي توسعه شبکههاي حمل و نقل
 هماهنگي با وزارت بازرگاني و ايجادراهکارهايي جهت رفع موانع خريدهاي
خارجي و بوروکراسي
 اختصاص بخشي از بودجه براي آموزشنيروي انساني مجرب
 استفاده از مشاورين خارجي براي طراحيسيستمهاي حمل ونقل
 تکميل و تجهيز شبکه اتوبوس راني وتحليل و ارزيابي سامانه حمل و نقل B
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حمل و نقل شهري و جلب سرمايهگذاري
بخش خصوصي
 توجيه مديران و کارشناسان و آشناييآنها به مزاياي بکارگيري از سيستمهاي
استراتژي حداقل حمل و نقل شهري (مثل هوشمند،
رساندن موارد الکترونيکي ،قطارهاي سبک شهري و)...
استراتژي
با استفاده از تجربيات عملي تاثير به
ضعف
کارگيري اين سيستمها در توسعه راههاي پرهيز از
()ST
تهديد ()WT
شهري
 ريشهيابي عوامل و داليل شکستبرخي از نتايج ناموفق در خصوص
بکارگيري سيستمهاي حمل و نقل
شهري مثل سيستم هوشمند ،قطار
شهري ،پل و...
 پيشبيني هـماهنگي سيستمهايجادهاي با ساير سيستمهاي حمل و نقل
ريلي ،دريايي و هوايي
 هـماهنگي توامان کليه ارگانها،بخشهاي وزارت راه ترابري و پليس راه
و شهرداريها
 پرهيز از خريداري و توسعه سيستمهابدون هماهنگي و خوداري از انجام
کارهاي موازي به منظور صرفهجويي در
بودجههاي مالي و زماني
 تدوين برنامههاي منعطف حمل و نقلشهري
 شناسايي نيازهاي اساسي در موردتقويت شبکههاي حمل و نقل شهري
 تأمين زيرساختهاي الزم براي آبگير بودن معابر
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 بکارگيري از سيستمهاي مرتبط با نيازهايموجود شهر
 در نظرگيري اهدف توسعه حمل و نقل وانجام فعاليتها به صورت هماهنگ و با در
نظرگيري طرح هاي فرادست
 برگزاري همايش با فعاالن بخش تجارت،بازرگاني و همايش با دانشجويان و
انديشمندان دانشگاهي و همايش با فعاالن
بخش حمل و نقل
 تدارک مرکز مشاوره و گفتمان اجتماعيپژوهشي بر اساس پيمايش اينترنتي
 تقويت راهکارهاي مشارکتي کنفرانسي علمي تحت عنوانچشماندازهاي حمل و نقل شهري
 برگزاري کارگاههاي تخصصي دربخشهاي مختلف حمل و نقل
 تقويت شبکههاي معابر شهري تقويت زيرساختهاي ارتباطات بهخصوص الکترونيکي
 اصالح قوانين و مقررات مربوط به بخشحمل و نقل
 ارتقاي سيستمهاي نرمافزاري وسختافزاري
 دوباره انديشي بخش حمل و نقل شهريدر نظام برنامه توسعه
مديريت بهينه در بخش حمل و نقل
 تأمين زيرساخت ،تجهيز و توسعه سفرهايپياده در جهت کاهش استفاده از وسايل حمل
و نقل موتوري
 تأمين زيرساخت ،تجهيز و توسعه سفرهايبا دوچرخه
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 کاهش هزينههاي سيستم حمل و نقلعمومي براي مصرفکنندگان
 برنامهريزي صحيح الگوي کاربري شهريبراي ساماندهي و کاهش سفرهاي درونشهر
جدول ( )4ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک ()SPACE

نمره
دامنه تغيير
پارامتر
1> FS > 2
توان مالي ()FS
+9
ايجاد اشتغال از طريق صنعت حمل ونقل
+9
اشتغال و جذب سرمايه در مورد توسعه تجاري و ترانزيت شهر
+6
کمبود بودجه براي جذب نيروي کارامد و خريد تجهيزات فني
+9/9
ميانگين
1> IS > 2
توان صنعت ()IS
+9
وجود مشکالت در خصوص توسعه الکترونيکي و هوشمند حمل و نقل
+9
کمبود نيروي انساني خبره و با تجربه
+9
امکان استفاده از تبليغات رسانهاي براي جلب مشارکت شهروندان
+9
عدم نيازسنجي در صنعت حمل و نقل
+9/9
ميانگين
-2 > ES > -1
ثبات محيط ()ES
-9
عدم پيشرفت همگام تکنولوژي و حمل و نقل و ضعف مديريت در آن
-9
کم رنگ بودن مشارکت شهروندان در طرحهاي حمل و نقل
-9
عدم وجود برنامههاي حمل و نقل محلي ()LTPs
-9/9
ميانگين
-2 > CA > -1
مزيت رقابتي ()CA
-9
استفاده از حمايت تخصصي بانک جهاني و بهرهگيري از تجربيات موفق
-9
حمايت بخش خصوصي از طرحهاي حمل و نقل
-9
ميانگين
4/3 = -1

FS+ES=3/3-

IS+CA=3/5 -4= -0/5

نتايج ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک ( )SPACEدر شکل  9نشان ميدهد که
وضعيت حملونقل کالنشهر رشت در بخش تدافعي قرار دارد .از مقايسه دو روش SWOT
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و  SPACEميتوان چنين برآورد کرد که نتايج دو روش يکسان است بنابراين براي افزايش
دقت ارزيابي موقعيت ،از نتايج هر دو روش مذکور استفاده ميگردد.

شکل ( )3ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک ()SPACE

اولويتبندي راهبردها

اولويتبندي راهبردها بر اساس نتايج حاصل از مدل  QSPMو  ANPانجام ميشود.
اولويتبندي استراتژيهاي حمل ونقل کالنشهر رشت در جدول  9آمده که بر اساس نتايج
ماتريس برنامهريزي کمي راهبردي ( )QSPMدر جدول  ،2تدوين شده است .از اين رو
مهمترين راهبرد براي برنامهريزي حمل و نقل شهري رشت استراتژي ارتقاي مديريت و
برنامههاي سازماني است.
جدول ( )5رتبهبندي محورهاي اصلي برنامهريزي حمل و نقل کالنشهر رشت
محور ارزيابي

زيرساخت فني -ارتباطاتي
قوانين و مقررات حقوقي
نيروي انساني متخصص
موارد فرهنگي
ارتقا مديريت و برنامههايسازماني
تأمين بودجه مالي

ارزيابي عوامل خارجي ارزيابي عوامل داخلي مجموع نمرات رتبه اهميت()1-6

6/79
6/81
6/89
9/21
9/83
9/93

6/33
6/81
9/11
6/96
9/86
6/73

9/79
9/96
9/72
9/39
8/91
2/67

9
9
9
2
1
6

 72

نشريه علمي ـ پژوهشي جغرافيا و برنامهريزي ،شماره 98

ماتريس برنامهريزي کمي راهبردي ()QSPM
براي تهيه ماتريس برنامهريزي کمي راهبردي ،از تجزيه و تحليلهاي  SWOTچارچوب
جامع تدوين راهبردها استفاده ميشود تا به روشي عيني راهبردهاي قابل اجرا مشخص
گردند .از اين رو بايد از قضاوت شهودي خوب استفاده کرد .در ماتريس کمي راهبردي ده
عامل بسيار مهم داخلي و خارجي تأثيرگذار ،در نظر گرفته شده و به هر عامل يک نمره
جذابيت داده ميشود اين نمره نشاندهنده توان و قابليت راهبرد در برخورد مناسب با عوامل
داخلي و خارجي است .نمره جذابيت بدين شکل است =1 :بدون جذابيت =6 ،تا حدي
جذاب =9 ،داراي جذابيت معقول =9 ،بسيار جذاب (اعرابي .)67 :1978 ،در جدول  2نتايج
حاصل از اين ماتريس آمده است.
جدول ( )6ماتريس برنامهريزي کمي راهبردي ()QSPM

عوامل خارجي

موقعيت دسترسي
شهر براي حمل و
نقل کاال و ترانزيت
امکان استفاده از
موقعيت طبيعي براي
ايجاد راههاي سبز
سهم باالي حمل و
نقل جادهاي شهر
نسبت به ساير
سيستمهاي حمل و
نقل
آغاز عمليات احداث
راهآهن
امکان امتداد بزرگراه
سراوان به سنگر و
الهيجان

راهبرد 2
راهبرد 9
راهبرد 9
راهبرد 9
راهبرد 6
راهبرد1
وزن
نرمال نمره جمع نمره جمع نمره جمع نمره جمع نمره جمع نمره جمع
جذابيت
جذابيت
جذابيت
جذابيت
جذابيت
شده جذابيت
فرصتها
1 1/19

1/19

6

1/1

9

1/19

9

1/19

1/19

9

1/6

9

9

1/92

9

1/92

9

1/92

9

1/92

1/13

9

1/68

9

1/92

1/19

9

1/6

9

1/6

9

1/6

1/19

9

1/19

9

1/19

9

9

1/12

9

1/17

9

1/17

1/16

9

1/17

9

1/12

9

1/17

9

1/16

9

1/12

9

1/12

1/19

9

1/12

9

1/16

9

1/12
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1/19

ديدگاه مديران و
مسئوالن نسبت به
توسعه شبکه هاي
حمل و نقل شهري
امکان اخذ وام از 1/19
بانک جهاني و
وجودبسترهاي
مناسب براي
همکاريهاي
علمي -تخصصي
اختصاص بودجه براي 1/19
توسعه شبکههاي
حمل و نقل شهري
رشد و توسعه 1/11 ،IT
 ICTدر سطح ملي و
کالنشهر رشت
عدم شناخت علمي از 1/19
سيستمهاي حمل و
نقل شهري مناسب
وجود تجارب ناموفق 1/19
در سازمانهاي
مرتبط با حمل و نقل
درون شهري
در اولويت قرار دادن 1/19
پروژههاي ديگرنسبت
به پروژهتوسعه شبکه
حمل و نقل شهري و
کمبود منابع مالي
1/17
مشکالتي در
خصوص نگهداري و
راهبري پس از توسعه
وابستگي به عملکرد 1/19
شرکتهاي خارجي در
مورد تجهيزات فني
آبگير بودن سطح 1/13

1

1/19

6

1/12

6

1/12

9

1/16

9

1/16

9

1/13

6

1/17

6

1/17

6

1/17

1

1/19

9

1/16

9

1/12

1

1/19

9

1/16

1

1/19

1

1/19

9

1/16

9

1/12

9

1/19

9

1/19

9

1/19

6

1/16

9

1/19

9

1/19

6

1/17

6

تهديدها
9 1/17

1/16

9

1/16

9

1/16

9

1/16

6

1/17

6

1/17

9

1/12

9

1/16

9

1/16

9

1/12

6

1/12

6

1/12

9

1/13

1

1/19

9

1/16

9

1/13

9

1/69

6

1/12

9

1/69

9

1/96

9

1/96

9

1/96

9

1/6

9

1/19

9

1/6

9

1/19

9

1/6

9

1/6

9

1/92

9

1/68

6

1/17

1

1/13

9

1/92

9

1/92
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معابر
توسعه غيرمنعطف
شبکههاي حملونقل
توسعه شبکه حمل
ونقل شهري بدون در
نظرگيري با اهداف
حملونقل در سطوح
ملي ـ منطقهاي
عدم نيازسنجي در
خصوص شبکههاي
حملونقل شهري
ضعف خدماترساني
به توريست در بخش
ترددهاي درونشهري
جمع
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1/18

9

1/61

9

1/61

9

1/67

9

1/61

9

1/67

9

1/67

1/12

1

1/12

9

1/69

6

1/16

6

1/16

9

1/69

1

1/12

1/13

6

1/17

1

1/13

6

1/17

9

1/68

9

1/92

1

1/13

1/17

9

1/96

9

1/69

6

1/12

9

1/16

9

1/96

9

1/96

1/11

موقعيت دسترسي 1/19
شهر براي حمل و
نقل کاال و ترانزيت
امکان استفاده از 1/13
موقعيت طبيعي
براي ايجاد راههاي
سبز
سهم باالي حمل و 1/19
نقل جادهاي شهر
نسبت به ساير
سيستمهاي حمل
و نقل
آغاز عمليات احداث 1/16
راهآهن
امکان امتداد 1/19
بزرگراه سراوان به
سنگر و الهيجان
ديدگاه مديران و 1/19
مسئوالن نسبت به
توسعه شبکههاي

6/79

6/89

6/81
فرصتها
1/19
1
1/19

6

1/1

9

1/19

9

1/19

9

1/68

9

1/92

9

1/92

9

1/92

9

1/92

9

1/92

9

1/19

9

1/19

9

1/19

9

1/6

9

1/6

9

1/6

9

1/17

9

1/12

9

1/17

9

1/12

9

1/17

9

1/17

9

1/12

9

1/16

9

1/12

9

1/16

9

1/12

9

1/12

1

1/19

6

1/12

6

1/12

9

1/16

9

1/16

9

1/13

9

1/6

9

6/21

9/93

9/83
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حمل و نقل شهري
امکان اخذ وام از 1/19
بانک جهاني و
وجود بسترهاي
مناسب براي
همکاريهاي
علمي -تخصصي
اختصاص بودجه 1/19
براي توسـعه
شبکههاي حمل و
نقل شهري
رشد و توسعه 1/11 ،IT
 ICTدر سطح ملي
و کالنشهر رشت
عدم شناخت علمي 1/19
از سيستمهاي
حمل و نقل شهري
مناسب
وجود تجاربناموفق 1/19
در سازمانهاي
مرتبط با حمل و
نقل درونشهري
در اولويت قرار 1/19
دادن پروژههاي
ديگر نسبت به
پروژه توسعه شبکه
حمل ونقل
مشکالتي در 1/17
خصوص نگهداري
و راهبري پس از
توسعه
1/19
وابستگي به
عملکرد شرکتهاي
خارجي در مورد
تجهيزات فني

6

1/17

6

1/17

6

1/17

1

1/19

9

1/16

9

1/12

1

1/19

9

1/16

1

1/19

1

1/19

9

1/16

9

1/12

9

1/19

9

1/19

9

1/19

6

1/16

9

1/19

9

1/19

6

1/17

6

تهديدها
9
1/17

1/16

9

1/16

9

1/16

9

1/16

6

1/17

6

1/17

9

1/12

9

1/16

9

1/16

9

1/12

6

1/12

6

1/12

9

1/13

1

1/19

9

1/16

9

1/13

9

1/69

6

1/12

9

1/69

9

1/96

9

1/96

9

1/96

9

1/6

9

1/19

9

1/6

9

1/19

9

1/6

9

1/6

 31
آبگير بودن سطح 1/13
معابر
توسعه غيرمنعطف 1/18
شبکههاي حمل و
نقل
توسعه شبکه حمل 1/12
و نقل شهري بدون
در نظرگيري با
اهداف حمل و نقل
عدم نيازسنجي در 1/13
خصوص
شبکههاي حمل و
نقل شهري
ضعف خدمات 1/17
رساني به توريست
در بخش ترددهاي
درونشهري
1/11
جمع
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9

1/92

9

1/68

6

1/17

1

1/13

9

1/92

9

1/92

9

1/61

9

1/61

9

1/67

9

1/61

9

1/67

9

1/67

1

1/12

9

1/69

6

1/16

6

1/16

9

1/69

1

1/12

6

1/17

1

1/13

6

1/17

9

1/68

9

1/92

1

1/13

9

1/96

9

1/69

6

1/12

9

1/16

9

1/96

9

1/96

6/79

6/81

6/89

6/21

9/83

9/93

فرايند تحليل شبکهاي ( )ANPو مراحل آن
فرايند تحليل شبکهاي يکي از تکنيکهاي تصميمگيري با معيارهاي چندگانه)MADM( 19
12
است (قدسيپور )79 :1973 ،اين مدل بر مبناي فرايند تحليل سلسلهمراتبي ()AHP
طراحي شده و شبکه يا سيستم غيرخطي يا سيستم بازخور را جايگزين سلسلهمراتب نموده
است ( .)Ertay et al, 2006: 238که در اين حالت براي محاسبه وزن عناصر بايد از تئوري
شبکهها استفاده کرد ( .)Saaty,1986: 106مدل  ANPاز سلسلهمراتب کنترل ،خوشهها،
عناصر ،روابط متقابل بين خوشهها و عناصر تشکيل ميشود .شکل  9تفاوت ساختاري بين
18
سلسله مراتب و شبکه را نشان ميدهد .جهت کمانها وابستگي را نمايش داده و حلقهها
هبستگي داخلي بين عناصر در يک خوشه يا گروه 17را نشان ميدهد (فرجي و همکاران،
15- Multi Attribute Decision Making
16- Analytic Hierarchy Process
17- Cluster

31 
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 )196 :1978در مدل  ANPمانند فرايـند سلسلهمراتـبي از طيف مـقايسهاي  1-3استفاده
ميشود و تصميمگيرنده ميتواند نظر خود را در قالب هر جفت از عناصر؛ اهميت برابر ،نسبتاً
مهمتر ،مهمتر ،بسيار مهمتر ،بينهايت مهمتر بيان کند اين ارجحيتهاي توصيفي در مرحله
بعد به ترتيب به مقادير عددي  1،9،9،8،3بکار برده ميشوند و مقادير  6،9،2،7نيز بهعنوان
مقادير ميانه در مقايسه بين دو قضاوت استفاده ميشوند .جدول  8مقياس مقايسههاي زوجي
در  ANPرا نشان ميدهد.

شکل ( )4تفاوت ساختار سلسلهمراتب ( )Aو شکبه ()B
جدول ( )7مقياس مقايسههاي زوجي از نظر ساعتي
ارزش
ترجيحي

وضعيت مقايسه  iنسبت به j

توضيح

دو فعاليت به يک نسبت در تحقق هدف مهم هستند.
اهميت برابر
1
تجربه نشان ميدهد براي تحقق هدف ،اهميت  iبه نسبت بيشتر از j
نسبتاً مهمتر
9
است.
تجربه نشان ميدهد براي تحقق هدف ،اهميت  iبيشتر از  jاست.
مهم تر
9
تجربه نشان ميدهد براي تحقق هدف ،اهميت  iخيلي بيشتر از  jاست.
بسيار مهمتر
8
اهميت خيلي بيشتر  iنسبت به  jبه طور قطعي به اثبات رسيده است.
بينهايت مهمتر
3
هنگامي که انتخاب بين فواصل مذکور تعيين ميگردد.
 6،9،2،7هنگاميکه حالتهاي ميانه وجود دارد
Source: Guneri, et al, 2009: 7993

 36

نشريه علمي ـ پژوهشي جغرافيا و برنامهريزي ،شماره 98

پس از مقايسههاي زوجي ،نتايج نرماليزه بهدست ميآيد .سپس نتايج نرمال شده از
سيستمهاي کنترلي ،براي تعيين بهترين خروجي ترکيب ميشوند .نتيجه مجموعهاي از
اولويتهاي گزينهها ميباشد .فرايند تحليل شبکهاي  ANPاز ترکيب چهار مرحله اصلي به
وجود ميآيد.
مرحله اول :پايهريزي مدل و ساختار مساله
موضوع بايد به يک سيستم منطقي ،مثل يک شبکه تبديل شود اين ساختار شـبکهاي را
ميتوان از طريق طوفان مغزي 13و يا هر روش دلفي ،يا روش گروه اسمي 61بهدست آورد.
در اين مرحله مسأله مورد نظر به يک ساختار شبکهاي که در آن گرهها به عنوان خوشهها
مطرح هستند ،تبديل ميشود .همچنانکه در نمودار  Bشکل  9آمده عناصر درون يک خوشه
ممکن است با يک يا تمامي عناصر خوشههاي ديگر ارتباط داشته باشند اين ارتباطها
(وابستگي بيروني )61با پيکان نشان داده ميشوند .همچنين ممکن است عناصر درون يک
خوشه بين خودشان داراي ارتباط متقابل باشند (وابستگي دروني )66که اين گونه ارتباطها به
وسيله يک کمان متصل به آن خوشه 69نشان داده ميشوند (نمودار  Bدر شکل )9
(زبردست.)71 :1973 ،
مرحله دوم :ماتريس مقايسههاي زوجي نسبت به هدف
در اين مرحله وابستگيهاي متقابل و انجام مقايسههاي زوجي ميان خوشهها يا عناصر
تنظيم گرديده و براي هر معيار کنترلي يک ماتريس از خوشهها با مقادير صفر و يک
تشکيل ميشود .اين فرايند به مشابه براي معيارها تکرار ميشود .اگر معيار روي معيار ديگر
تأثير داشته باشد مقدار يک و در صورت عدم وجود تأثير روي معيار ديگر ،مقدار صفر درج

19- Brainstorming
20- Nominal Group Technique
21- Outer dependence
22- Inner dependence
23- Looped arc
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ميگردد .سپس براي ايجاد بردارهاي مشخصه 69و شکلدهي ابر ماتريس 69مقايسههاي
زوجي زير انجام ميشود:
مقايسههاي خوشهاي :براي خوشههايي که يک خوشه معين را تحت تأثير قرار ميدهند
با توجه به يک معيار مقايسه ميشوند .وزنهاي حاصل از اين فرايند براي وزندهي عناصر
در ستونهاي بلوک 62مربوط به ابر ماتريس استفاده خواهند شد.
مقايسههاي عناصر (عوامل) :مقايسههاي زوجي در مورد عناصر درون خوشهها انجام
ميگيرد .عناصر يک خوشه بر حسب تأثير آنها روي يک عنصر در خوشه ديگر يا همان
خوشه ،عنصري که به آن مرتبط هستند مقايسه ميشوند (زياري و همکاران.)163 :1972 ،
مقايسههاي زوجي در  ANPنيز توسط يک بستر ماتريسي بيان مي شوند و يک بردار تقدم
محلي ميتواند به عنوان تخميني از اهميت متناسب بين عناصر مشتق شود که در تحقيق
حاضر از نرمافزار  Super Decisionsبراي محاسبه بردار ويژه از ماتريس مقايسههاي
زوجي و نيز محاسبه مقادير نسبتهاي ناسازگار استفاده شده است.
مقايسههاي گزينهها :گزينهها با توجه به تمامي عناصر با هم مقايسه ميشوند
(.)Chung, et al, 2005: 15
مرحله سوم :تشکيل سوپر ماتريس
نتيجه فرايند مذکور ابر ماتريس غيرموزون 68است .براي تهيه تقدمهاي کلي در يک سيستم
با تأثيرهاي مستقل ،بردارهاي تقدم محلي در ستون مربوطه در ماتريس جاي ميگيرند
(.)Momoh, et al,1998: 818
مرحله چهارم :انتخاب بهترين گزينه
اگر سوپر ماتريس تشکـيل شده در مرحله سوم کل شبـکه را پوشش دهـد وزنهاي اولويتي
24- Eigenvector
25- Super matrix
26- Block
27- Unweighted
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گزينهها در ستون گزينه سوپرماتريس نرمال شده ايجاد ميشود و گزينه با باالترين وزن
نهايي انتخاب ميشود و در واقع گزينهاي است که توسط محاسبهها و عمليات ماتريس به
دست آمده است (.)Shrestha, et al, 2004: 186
الگوريتم پيشنهادي  ANPبراي تعيين مهمترين استراتژي موثر براي برنامهريزي حمل و
نقل شهري
مدل سلسلهمراتبي و شبکهاي ارايه شده در اين پژوهش براي تحليل حمل و نقل شهري از
ترکيب چهار سطح بر اساس شکل  9حاصل ميشود .بهترين استراتژي در اولين سطح
مشخص شده است ،معيارها و زير معيارها در سطح دوم و سوم و آلترناتيوها (گزينههاي
استراتژي) در پايين ترين سطح قرار دارند .بهطوري که  W21نشانگر بردار تأثير هدف بر
معيارها W32 ،نشانگر ماتريس تأثير معيارها بر زيرمعيارها W43 ،نشانگر تأثير زيرمعيارها
بر روي گزينهها و  Iماتريس واحد است (.)Lee, et al, 2000: 369

شکل ( )5ساختار سلسلهمراتبي و شبکهاي

آن چه در فرايند  ANPمهم است ارزش ضوابط و جايگزيني آن توسط کارشناسان و
افراد باتجربه به منظور سازگاري بيشتر و نتايج قابل اعتمادتر است (.)Saaty, 1999: 13
تمام معيارها و خوشهها با استفاده از ارتباط بالقوه با همديگر متصل هستند ،به عبارت ديگر
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نوع ارتباط ،يکطرفه (روابط خارجي) ،دوطرفه (بازخور) و حلقهاي (روابط داخلي) است
( .)Banai & Wakolbinger, 2011: 4اولين مرحله تعيين فاکتورها ،زير فاکتورها و
استراتژيها است ( .)Niemira,et al, 2004: 575سپس بر پايه ارتباط وابستگي دروني بين
فاکتورها به ترتيب ماتريس وابستگي دروني ،وزنهاي زيرفاکتورها و بردارهاي تقدم گزينه
هاي استراتژي بر پايه زيرفاکتورها تبين ميشوند .ماتريس زير بيانکننده زيرماتريس
عمومي براي مدل برنامهريزي حمل و نقل شهري در اين پژوهش است:

شکل ( )6زيرماتريس عمومي براي مدل برنامهريزي حمل و نقل شهري کالنشهر رشت

چنانچه  W1نشانگر بردار تأثير هدف براي مثال انتخاب بهترين استراتژي  W2گوياي
ماتريس وابستگيهاي دروني W3 ،نشانگر ماتريس تأثير فاکتورها بر روي هر يک از
زيرفاکتورها و  W4نيز گوياي تأثير زيرفاکتورها بر روي گزينههاي استراتژي است که
عمليات ماتريسي براي بيان جزييات مراحل الگوريتم اجرا خواهد شد.
براي پاسخ به سوالهاي تحقيق مجموعه شاخصهاي ساختاري و محيطي حمل و نقل
شهري کالنشهر رشت در فرآيند تحليل شبکهاي  ANPبر اساس شکل  2مورد بررسي و
ارزيابي قرار ميگيرند .از اينرو ،پرسشنامهاي تهيه شد که دربرگيرنده مسايل مذکور بوده و
شامل  62پرسش است که  11پرسش آن دربرگيرنده مسايل ساختاري -استراتژيک3 ،
پرسش دربرگيرنده مسايل ساختاري  -عملياتي و  8پرسش شامل مسايل محيطي است.
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شکل ()7طبقهبندي مسايل محيطي و ساختاري حمل و نقل شهري در کالنشهر رشت

مرحله  :1ساختار مدل
ابتدا مساله به شـکل ساختار سلسلهمراتبي از زيـرفاکتورها و گزينههاي استراتژي تبيين
ميشود ،نماي اين ساختار در جدول  7نشان داده شده است .هدف انتخاب مهمترين
استراتژي در اولين سطح مدل  ANPقرار دارد و معيارهاي ساختاري (استراتژيک و عملياتي)،
محيطي (اقتصادي ،تکنولوژيکي ،فرهنگي ،حقوقي) در سطح دوم قرار گرفتهاند .سطح سوم
شامل زيرمعيارها (سه زيرمعيار ساختاري -استراتژيک ،سه زيرمعيار ساختاري -عملياتي ،سه
زيرمعيار محيطي -اقتصادي ،چهار زيرمعيار تکنولوژيکي ،سه زيرمعيار فرهنگي و دو زيرمعيار
حقوقي) و سطح چهارم شامل گزينههاي پيشنهادي است.
جدول ( )8تشريح اجزاي مدل شبکهاي ( )ANPبراي برنامهريزي حمل و نقل در کالنشهر رشت
Alternative

( Sub Criteriaزير معيار)

(گزينهها)
1A:
ايجاد هماهنگي بين سازماني در خصوص برنامهها و تهيه برنامههاي
و
مديريت
ارتقا
حمل و نقل محلي 1Subnet:
برنامههاي سازماني
ريشهيابي علل شکست برخي از پروژهها 2Subnet :
ارتقا آگاهي مسئوالن از ظرفيت بالقوه حمل و نقل هر شهر و استفاده از
تجارب داخلي و خارجي 3Subnet:
استفاده از  2A:ترغيب دانشگاهيان ،مشاوران و پيمانکاران مرتبط با حمل و نقل در
انجام پزوهش و تحقيقات شهري 4Subnet:
نيروهاي چند
پيشنهاد ايجاد رشتههاي دانشگاهي و دانشکدههاي تخصصي حمل و
تخصصي با
نقل به وزارت تحقيقات و فناوري 5Subnet:
توانمنديهاي
برگزاري همايش با فعاالن بخش تجارت ،بازرگاني ،دانشجويان ،اساتيد،
مختلف

Criteria

Goal

(معيار)
شاخصهاي
1C:
ساختاري -
استراتژيک

(هدف)

2C:
شاخصهاي
ساختاري -
عملياتي

بهترين
راهبرد
براي
توسعه
حمل و
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فعاالن بخش حمل و نقل6Subnet:

افزايش آگاهي به بخش خصوصي در مورد منافع
تامين مالي 3A:
سرمايهگذاري اين بخش 7Subnet:
مذاکره با بانک جهاني در مورد ضرورت توسعه سيستمهاي حمل و نقل
شهري و دريافت وام و کمکهاي علمي 8Subnet:
استفاده بهينه از منابع مالي موجود و تأمين منابع مالي جديد با بهره-
گيري از پتانسيلهاي موجود 9Subnet:
تأمين زيرساخت و تجهيز بخش سامانه حمل و نقل BRT
0Subnet:
ارتقا زيرساختهاي
خريد تجهيزات استاندارد شده و ساده به لحاظ نگهداري و تعمير
4A:
11Subnet:
فني  -ارتباطي
تامين زيرساخت ،تجهيز و توسعه سفرهاي پياده و دوچرخه

3C:
شاخصهاي
محيطي -
اقتصادي

نقل
کالنشهر
رشت

4C:
شاخصهاي
تکنولوژيکي

12Subnet:

ارتقاي 5A:

محيط فرهنگي

ارتقا 6A:

محيط حقوقي

تامين زيرساخت ،تجهيز و توسعه راههاي جمعکننده محلي و راه
شرياني درجه دو 13Subnet:
افزايش سطح آگاهي شهروندان در خصوص مزاياي بکارگيري سامانه
حمل و نقل 14Subnet: BRT
تقويت مشارکت شهروندان در تهيه و اجراي برنامههاي حمل و نقل
شهري 15Subnet:
تدارک مرکز مشاوره و گفتمان اجتماعي پژوهشي بر اساس پيمايش
16 Subnet:
اينترنتي
تهيه قوانين الزم براي همکاريهاي داخلي و خارجي 17Subnet:
استفاده از قوانين و دانش پايدار بومي 18Subnet:

5C:
شاخصهاي
فرهنگي

6C:شاخصهاي
حقوقي

در ماتريس ارايه شده گزينههاي راهبردي عبارتند از :1A :ارتقا مديريت و برنامههاي
سازماني :2A ،استفاده از نيروهاي چندتخصصي ،توانمنديهاي مختلف :3A ،تأمين مالي،
 :4Aارتقاي زيرساختهاي فني -ارتباطي :5A ،ارتقاء محيط فرهنگي :6A ،ارتقاي محيط
حقوقي .بر اساس اطالعات قبلي ساختار شبکهاي  ANPدر شکل  8براي برنامهريزي حمل
و نقل کالنشهر رشت تدوين گرديد که شرح خوشهها ،معيارها ،زيرمعيارها و گزينهها در
جدول  7تشريح گرديد ،همچنين روابط بيروني و دروني خوشهها با عناصر مشخص ميگردد
چنانچه که مشاهده ميشود همه خوشهها به غير از خوشه هدف از ارتباط دروني (حلقهاي)
با زيرمعيارها برخوردار است .خوشه هدف با همه خوشهها ارتباط بيروني داشته و خوشهها و
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زيرمعيارهاي ساختاري -استراتژيک ،ساختاري-عملياتي ،تکنولوژيکي ،فرهنگي با خوشه گزينهها
ارتباط بيروني دارند و خوشه گزينه با خوشه هدف داراي روابط متقابل است.

شکل ( )8ساختار مدل شبکه اي  ANPبراي برنامهريزي حمل و نقل در کالنشهر رشت

مرحله  :6مقايسههاي زوجي نسبت به هدف
کليه مقايسههاي 67زوجي و ماتريس مربوط براي همه معيارها  63و خوشهها با استفاده از
مقياسهاي اساس تعيين ارجحيت يا اهميت در هر قضاوت به وسيله اعداد  1تا  3مشخص

28- Comparision
29- Criterias
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ميگردد .مقايسه زوجي براي کليه معيارها و زيرمعيارها و گزينهها انجام ميشود .مقياسهاي
اساسي تعيين ارجحيت يا اهميت براي هر قضاوت در جدول  8تعريف شده است.
در شکل  7نتايج مقايسههاي زوجي در مدل شبکهاي  ANPبراي برنامهريزي حمل و
نقل کالنشهر رشت آمده است همانگونه که مالحظه ميشود ،نرخ ناسازگاري 91قضاوت
انجام شده برابر با  1/1996بوده و کمتر از  1/1است .در اين روش مقدار ناسازگاري نبايد از
 1/1بيشتر باشد اين ميزان از خطا با در نظرگيري تعداد زياد قضاوتها و خطاي ناشي از
نظرسنجي قابل قبول است .شکل  11گوياي قضاوتي بوده که موجب بيشترين نرخ
ناسازگازي در مدل شده است .نرم افزار  Super Decisionبر اساس قضاوت هاي انجام
شده بهترين مقدار براي ناسازگارترين قضاوت را  6/1191پيشنهاد ميکند.

30- Inconsistency
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شکل ( )10بيشترين نرخ ناسازگاري مدل شبکهاي ANP

شکل  9مقايسه زوجي در مدل شبکهاي ANP

مرحله  :9محاسبه ابرماتريس محدود

31

براي تهيه رتبههاي کلي ،نياز به ايجاد ارتباط بين خوشهها است چگونگي ساختار برقراري
اين ارتباط (دروني ،بيروني و متقابل) سبب تشکيل ابرماتريس اوليه ميگردد .ابرماتريس وزن
دهي نشده  96از حاصل جمع بردار اولويتهاي داخلي (ضرايب اهميت) عناصر و خوشهها در
ابرماتريس اوليه ايجاد ميشود .سپس ابرماتريس وزندهي شده 99از ضرب مقادير ابرماتريس
وزندهي نشده در ماتريس خوشهاي 99محاسبه ميگردد .با نرماليزه کردن 99ابرماتريس
وزندهي شده ،ابرماتريس به لحاظ ستوني به حالت تصادفي 92تبديل ميشود .در انتها ابر
ماتريس محدود با به توان رساندن همه عناصر ابرماتريس موزون محاسبه ميگردد ( Adam
31-Limit Super matrix
32-Unweighted Super matrix
33-Weighted Super matrix
34-Cluster Matrix
35-Normalized
36- Stochastic
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 .)and Saaty, 2003: 25در مقاله حاضر بهدليل حجم زياد نتايج حاصل از محاسبه
ابرماتريس وزندهي نشده و وزندهـي شده آورده نـميشود .نتايج ابر ماتريس محدود
نشاندهنده تأثير نسبي هر يک از عناصر در يکديگر محاسبه شده است و تمامي عناصر به
صورت افقي با يکديگر برابراند همچنين عناصر ابرماتريس محدود بايد نرماليزه شوند تا
حالت تصادفي بدست آيد (جمع عناصر ستوني آن يک است) ارزش هر سلول نرماليزه شده
است و نشاندهنده مقدار برآورد شده هر کدام از خوشهها ،معيارها و گزينهها است .جدول 3
اولويتبندي 98خوشهها را در مدل شبکهاي  ANPبه صورت نرماليزه ،حد نشان ميدهد بر
اين اساس اهميت نهايي ( )WANPسه زيرمعيار با عنوان ،تهيه قوانين الزم براي همکاري
هاي داخلي و خارجي ( ،)17E=1/211ريشهيابي علل شکست برخي از پروژهها
( )2E=1/979و استفاده بهينه از منابع مالي ( ،)9E=1/999به ترتيب بيشترين اهميت و در
نتيجه بيشترين تأثير را در اولويتبندي استراتژيهاي پيشنهادي خواهند داشت.
مرحله  :9انتخاب بهترين استراتژي
همانگونه که در شکل  11مشاهده ميگردد اولين ستون به صورت گرافيکي بوده ،ستون
 Normalsاولويت هر يک از گزينهها را بر اساس فرم مقايسههاي زوجي نمايش ميدهد و
معموليترين روش براي مشاهده نتايج است ،مقادير ستون  Idealsاز تقسيم مقادير هر يک
از اعداد ستون  Normalsبر بزرگترين عدد اين ستون بهدست ميآيد بنابراين مقدار عدد
گزينه منتخب همواره  1است .مقادير ستون  Rawبه صورت مستقيم از ابرماتريس محدود
اخذ ميگردد (محمدي لرد .)161 :1977 ،بر اساس برآورد حاصل از شکل  ،11مهمترين
استراتژي برنامه ريزي حمل و نقل کالنشهر رشت ،راهبرد ارتقاي مديريت و برنامههاي
سازماني با  91/39درصد از اهميت ،تأمين مالي با  66/96درصد از اهميت و استفاده از
نيروهاي چند تخصصي با  19/39درصد از اهميت در اولويت دوم و سوم راهبردها قرار ميگيرند.
همچنين نتايج بهدست آمده مجدداً از مديران و مسئوالن حمل و نقل شهري مورد
نظرسنجي قرار گرفت که  37/66درصد ،نتايج را تأييد نمودند اين موضوع گوياي پايايي

37- Priorities
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مدلها است و براي روايي مدل مطرح شده از آلفاي کرونباخ استفاده شد که نتيجه آزمون
 37/97درصد بوده و نشانگر روايي مدل است .از مقايسه نتايج حاصل از دو روش ،ماتريس
برنامهريزي کمي راهبرد ( )QSPMو فرايند تحليل ( )ANPميتوان چنين استنباط کرد که
نتايج اين دو روش تقريباً نزديک به هم هستند با درنظرگيري اين نکته که روش  ANPاز
دقت بيشتري برخوردار است ،بنابراين در مقاله حاضر مبناي اولويتبندي استراتژيها بر
اساس مدل فرايند تحليل شبکهاي در نظر گرفته ميشود همچنين نتايج حاصل از اين
فرايند با نتايج حاصل از بينش شهودي مطابقت دارد.
نتيجهگيري

اين مقاله مبتني بر رويکرد استراتژي توسعه شهري ()CDSبه برنامهريزي حمل و نقل شهري
کالنشهر رشت با استفاده از مدل تحليل  ،SWOTماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک
( ،)SLACEماتريس برنامهريزي کمي راهبردي ( )QSPMو فرايند تحليل شبکهاي
( )ANPپرداخته است .نتايج حاصل نشان ميدهد که بخش حمل و نقل کالنشهر رشت در
موقعيت تدافعي قرار دارد و برنامهريزي حمل و نقل محلي و رويکرد استراتژيک در برنامهها
و مديريت حمل و نقل شهري رشت متصور نيست و اين وضعيت گوياي فقدان شفافيت
سياستها ،برنامهها و مديريت اين بخش است .فرايند تحليلي شبکهاي به علت امکان مطالعه
روابط داخلي ،خارجي ،روابط متقابل عناصر و متغيرها داراي انعطافپذيري ،کاربرد معيارهاي کمي
و کيفي ،قابليت سازگاري در قضاوتها ،امکان مقايسه دودويي متغيرها را در تصميمگيريها
و امکان اولويتبندي نهايي گزينههاي پيشنهادي ميتواند به مشکالت حاکم بر نوع روابط
سلسلهمراتبي و از باال به پايين يا از پايين به باال را بدون در نظرگيري مفهوم بازخور را غلبه
کرده و چارچوب بسيار مناسبي را براي تحليل موضوعهاي شهري باشد .در اين تحقيق
معيارهاي استراتژيک و عملياتي بهعنوان عوامل ساختاري (دروني) و معيارهاي اقتصادي،
تکنولوژيکي ،فرهنگي و حقوقي بهعنوان عوامل محيطي (بيروني) براي برنامهريزي حمل و
نقل کالنشهر رشت مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفتند .همچنين استفاده از تکنيک ANP
در نرمافزار  Super Decisionامکان اندازهگيري دقيقتر روابط و وابستگيهاي بين فاکتورها
را ممکن ساخت چنانچه نرخ ناسازگاري قضاوت انجام شده برابر با  1/19بوده که کمتر از
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 1/1است .بنابراين اين ميزان از خطا به لحاظ تعداد زياد قضاوتها قابل قبول است اگر چه
نرمافزار مذکور بهترين مقدار براين ناسازگارترين قضاوت را  6/11پيشنهاد ميکند.
جدول ( )9اولويتبندي خوشهها در مدل شبکهاي  ANPبهصورت نرماليزه ،حد

حد

نرماليزه

هدف ،معيارها و گزينهها

1/139118
1/161739
1/191963
1/116711
1/112372
1/119229
1/117291
1/111673
1/112129
1/161173
1/111979
1/111117
1/112193
1/112193
1/111198
1/117768
1/117768
1/119671
1/113178
1/171111
1/178929
1/191219
1/189686
1/193177
1/196919

1/11111
1/96199
1/97991
1/13269
1/96839
1/62939
1/91211
1/69692
1/99633
1/99999
1/91396
1/91919
1/17886
1/17886
1/97923
1/91822
1/91822
1/21116
./97777
1/91392
1/19391
1/66969
1/16239
1/11111
1/17382

بهترين استراتژي
 :1Sايجاد هماهنگي بين سازماني
 :2Sريشهيابي علل شکست
 :3Sارتقاي آگاهي مسئوالن
 :4Sترغيب دانشگاهيان
 :5Sپيشنهاد دانشکدههاي تخصصي
 :6Sبرگزاري همايشهاي تخصصيچشمه
 :7Sافزايش اگاهي بخش خصوصي
 :8Sمذاکره با بانک جهاني
 :9Sاستفاده بهينه از منابع مالي
 :10Sتأمين زيرساخت BRT
 :11Sتهيه تجهيزات استاندارد
 :12Sتأمين زيرساخت دوچرخه
 :13Sتجهيز و توسعه راههاي جمع کننده محلي
 :14Sافزايش آگاهي شهروندان و ...
 :15Sتقويت مشارکت شهروندان
 :16Sمعادن تدارک مرکز مشاوره
 :17Sتهيه قوانين الزم براي همکاري و ...
 :18Sبکارگيري دانش بومي
 :1Aمديريت برنامههاي سازماني
 :2Aاستفاده از نيروهايچند تخصصي
 :3Aتأمين منابع مالي
 :4Aارتقا زيرساختهاي فني  -ارتباطي
 :5Aارتقا فرهنگي
 :6Aارتقا حقوقي
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شکل ( )11نتايج مقايسه زوجي در انتخاب مناسب ترين راهبرد براي برنامهريزي حمل و نقل کالنشهر رشت

سپاسگزاري

مولفان از توماس ال ساعتي ،روزان ساعتي و عبدالمحمود محمدي لرد به دليل همکاريهاي
علمي سپاسگزارند.
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