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چکيده
هدف مقاله حاضر شناسايي تاثير گذارترين راهبردهاي مديريتي در تاب آوري حمل و نقل درون شهري در منطقه يک شهر تهران و ارائه الگو
است .تحقيق حاضر پيمايشي و تحليلي است .نمونه مورد مطالعه  011نفر از خبرگان و مديران و متخصصان حوزه مديريت حمل و نقل شهري
منطقه يک شهر تهران در سال  0018بودند که به روش نمونه گيري هدفمند در تحقيق شرکت کردند .ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه محقق
ساخته بوده است .پس از تدوين چهارچوب نظري و شناسايي معيارهاي مديريتي تاب آوري شبکه حمل و نقل درون شهري؛ گويه هاي مرتبط با
راهبردهاي مديريتي طراحي و نظر خبرگان استخراج شد که با استفاده از نرم افزار  spssو تکنيک تحليل عاملي؛ پنج عامل -0 :بهبود ظرفيت
سازماني ( 2گويه)  -5مديريت سيستمي ( 1گويه)  -0کاهش مخاطرات ( 0گويه)  -0بهره گيري از زيرساخت ها ( 2گويه)  -2استفاده از فن آوري
اطلاعات ( 0گويه) به عنوان معيارهاي مديريت راهبردي تاب آوري شبکه حمل و نقل درون شهري منطقه يک شهر تهران شناسايي و الگوي مورد
نظر طراحي شد .با برنامه ريزي صحيح و کارآمد در راستاي بهبود راهبردها و عملکرد مديريتي در تاب آوري حمل و نقل درون شهري و توسعه
پايدار زيست محيطي ميتوان گشايشي ايجاد کرد .اجراي بهينه حمل و نقل پايدار در صورت پايبندي به نگرش فرابخشي و هماهنگي

دستگاههاي اجرايي و مديريتي مي تواند سيستم حمل و نقل درون شهريِ تاب آوري را براي منطقه يک شهر تهران رقم زند.
واژگان كليدی :تاب آوري ،حمل و نقل درون شهر ،توسعه پايدار زيست محيطي ،راهبردهاي مديريتي ،منطقه يک شهر تهران.

مقدمه:

در حال حاضر حمل و نقل مورد استفاده در جوامع شهري به علت مشکلات و چالشهاي رخداده در آن از شرايط پايداري برخوردار
نميباشد .اين ناپايداري در وهله اول در مصرف بيش از اندازه انرژي و مواد سوختي ،سپس در کاهش منابع و سرانجام در افزايش ميزان
آلودگي هوا حتي در سطح جهاني خود را نشان داده است .همچنين مشکلات و نارساييهاي عمدهاي در حمل ونقل شهري گريبانگير
اقتصاد ،اجتماع و محيط زيست شهري به عنوان شاخصهاي اصلي پايداري ميباشد که توجه به مبحث پايداري و تاب آور نمودن حمل و
نقل شهري را بيش از پيش ضروري جلوه داده است .از جمله اين چالشها در بعد اقتصادي ميتوان به استفاده بيرويه از منابع انرژي به
خصوص در زمينه سوختهاي فسيلي ( ،)Joumard & Nicolas,2010:136هزينههاي ناشي از اتکاء و گرايش به حمل و نقل شخصي
به جاي حمل ونقل عمومي ،هزينههاي مربوط به ساخت زيرساختها و منابع نگهدارنده در رابطه با فرسودگي آنها ( & Steg
 .0دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور ،مازندران ،ایران.
 .5دانشيار گروه جغرافيا برنامهيزي شهري دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور ،مازندران ،ايران (نويسنده مسئول)
Email: sadr_m1970@yahoo.com – Tel: 09149155722

 .3استادیار گروه جغرافیا برنامهریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ،ایران.
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 )Gifford,2005اشاره کرد .در بعد اجتماعي مسأله ميتوان به کاهش ايمني و امنيت اجتماعي در بحث تصادفات افزايش هزينههاي مالي
و جاني ناشي از تلفات رخداده و از بين رفتن آرامش صوتي و بصري در شهرها که از افزايش حجم ترافيک وسايل حمل ونقل نشأت
ميگيرد اشاره نمود .گرمايش زمين از طريق انتشار گازهاي گلخانهاي ،آلودگي هواي شهرها به علت حجم بالاي خودروهاي شخصي که از
منابع آلاينده استفاده ميکنند و تخريب کاربري اراضي در شهرها جهت خيابان کشيها و شريانهاي ارتباطي متنوع و فراوان ( European
 )Environment Agency,2008نيز از جمله چالشهاي زيست محيطي حمل ونقل شهري به حساب ميآيد که همه اين چالشهاي ياد
شده از جمله مسائل و مشکلاتي هستند که يک چشمانداز منفي در نظام حمل ونقل شهري ايجاد کرده و ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و
محيطي زندگي در شهرها را تحت الشعاع قرار ميدهند .بنابراين ،موضوع حمل و نقل از مهمترين چالشهاي پيش روي کلان شهرها
ميباشد.
رويکرد توسعه حمل و نقل عمومي به عنوان زيرساخت اصلي شکل گيري نظام حمل و نقل پايدار شهر ،چندين دهه است که در
کشورهاي توسعه يافته به عنوان حلقه مرکزي سياست هاي بهبود و توسعه حمل ونقل شهرها قرار گرفته است و در کشورهاي در حال
توسعه نيز در يکي دو دهه اخير بطور جدي مورد تاکيد قرار داشته و بسياري از برنامه ريزيهاي نظام حمل و نقل شهري حول محور
توسعه نظام حمل ونقل عمومي متمرکز شده است .در اين راستا و در جهت پيشبرد پايداري و تاب آور نمودن حمل ونقل شهري ،پيشنهاد
مجامع جهاني و محيط زيست بر شناخت مؤلفهها و شاخص هاي تأثيرگذار در زمينه گرايش حمل ونقل شهري به سمت رويکرد پايدار آن
ميباشد تا برنامهريزي هاي صورت گرفته براي آن در جهت شناخت نقاط ضعف و قوت با توجه به شاخصها و مؤلفههاي تعريف شده
براي آن باشد .يکي از مزاياي برنامه ريزي و مديريت براي تاب آوري اين است که نيازي به تمرکز بر روي الگوي خاص فرم شهري ،يا
توسعه شهري نيست .اين انعطاف پذيري اين اجازه را ميدهد که با توجه به شرايط منحصر به فرد برنامههاي توسعه ،قدرت جوابگويي و
توانايي انطباق وجود داشته باشد .اين موضوع موجب ميشود که خلاقيت فکري براي انديشيدن به راههاي گوناگون کسب تاب آوري
ايجاد شود ،بدون اين که در چارچوب خاصي محدود شود (صالحي و همکاران.)015 :0011،
مقاله حاضر بدنبال دستيابي به روش هاي تاب آوريِ حمل و نقل درون شهري با بهره گيري از راهبردهاي مديريتي در جهت
دستيابي به توسعه پايدار زيست محيطي در منطقه يک شهر تهران در سال  0011ميباشد .با توجه به در معرض قرار گرفتن در برابر
تهديداتي که در پي موقعيت آن متوجه اين منطقه است ،شناسايي موثرترين شاخص هاي راهبردي مديريت در تابآوري شبکه حمل و
نقل ضرورت تحقيق را مي رساند .با در نظر گرفتن وضعيت موجود زيست محيطي اين منطقه مانند کاهش فضاي سبز و فضاهاي باز ،
ساخت و ساز بي رويه و غير استاندارد ،افزايش انواع آلودگي هاي زيست محيطي در اين پژوهش سعي بر آن شده است تا با بررسي و
شناسايي مهمترين و تاثيرگذارترين شاخص هاي راهبردي مديريت در تاب آوري شبکه حمل و نقل درون شهري در راستاي دستيابي به
توسعه پايدار زيست محيطي الگويي جهت سنجش و ارزيابي ميزان تاب آوري حمل و نقل درونشهري طراحي گردد و در انتها نيز
راهکارهاي لازم جهت ارتقاء عملکرد مديريتي در تاب آوري حمل و نقل درون شهري منطقه ارائه شود .با توجه به هدف تحقيق حاضر؛
سوالي که به ذهن محققين متبادر ميگردد اينست که عمده ترين معيارها و شاخص هاي راهبردي مديريت در تاب آوري حمل و نقل
درون شهري در جهت دستيابي به توسعه پايدار زيست محيطي در شهرداري منطقه يک شهر تهران کدامند؟
پيشينه تحقيق

تاکنون مطالعات گوناگوني در زمينه حمل و نقل پايدار ،تاب آوري سيستم ها و ارزيابي ابعاد آن ،صورت گرفته است .نتايج يافتههاي
شکري فيروز جاه ( )0010نشان داد در بين ابعاد مختلف تاب آوري شهري در مناطق 05گانه شهر بابل ،ابعاد کالبدي و سپس اجتماعي
وضعيت مناسبتري دارند ولي به طور کلي حدود  21درصد مناطق مورد بررسي در شهر بابل داراي عدم تاب آوري و تاب آوري پايين مي-
باشند و تنها  52درصد از مناطق از لحاظ شاخصها کاملاً تاب آور هستند .همچنين فرزاد بهتاش و همکاران ( )0015به اين نتيجه دست
يافتند؛ ميزان ميانگين تاب آوري شهر تبريز برابر  5/50است (پايينتر از )0که نشان ميدهد در مجموع خبرگان بر اين نظر اعتقاد دارند که
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تبريز از لحاظ تاب آوري در وضعيت کامل ًا مطلوبي نيست .در همين رابطه؛ مهدي زاده ( )0012نشان ميدهد که ميزان ميانگين تاب آوري
شهر سنندج از نظر ليتولوژي و توپوگرافي و موقعيت کاربريها ،در وضعيت مطلوبي قرار ندارد.
رمضان زاده و بدري( )0010نيز نشان دادند از ميان ابعاد مختلف عوامل مديريتي -نهادي و سپس عوامل فردي بيشترين تاثير را در
ارتقا و بهبود تاب آوري ساکنين دو حوضه دارد .در همين زمينه ژانگ و لي )5108( 0در تحقيق خود نشان دادند؛ توسعه شهري تنها زماني
صورت ميپذيرد که هم تاب آور بوده و هم پايدار باشد .همچنين ،مشخص گرديد که برنامه ريزان ،سياست گذاران و محققان شهري بايد
2
پيش از تصميم گيري و اتخاذ سياست هاي خود ،توجه پاياپاي به تاب آوري شهري و پايداري شهري داشته باشند .تحقيق لوپز -روئيز
( )5107با هدف ايجاد ايدهاي براي در نظر گرفتن تاثيرات سيستماتيک سياستهاي عمومي دولت براي حمل و نقل پايدار در دراز مدت
انجام شد .ارزيابي جامع اين تأثيرات عامل مهمي در شناسايي عناصر نامتعادل بالقوه و برنامه ريزي براي تاب آوري تاثيرات سياست هاي
کاهشي با توجه به افزايش پذيرش اقدامات مختلف ميباشد .نتايج پژوهشهاي ماکارووا و همکاران )5107( 0نشان داد؛ شناسايي ،ارزيابي
عواقب ،روش هاي نفوذ خطرات و نيز توسعه استراتژيک و پايدار شهري نيازمند برنامه جامع و اثربخش مديريتي است .بر اساس يافتههاي
بدست آمده از مطالعه ،تانگ و لي )5100( 7شاخص هاي کيفيت محيطي و ظرفيت حمل و نقل ،مديريت محيط و راهبردهاي توسعه
دهنده و سبک زندگي پ ايدار به عنوان مهمترين شاخص هاي مؤثر در اين فرآيند ميباشد .در همين زمينه؛ ژائو و همکاران )5100( 8با
ارائه "مدل يکپارچه کاربري زمين-حمل و نقل-محيط ولينگتون )WILUTE( 1؛ نگرش و رويکردي را در اختيار سياست گذاري قرار
ميدهد که بصورت بالقوه براي تسهيل و بهبود ت اب آوري شهر ،از طريق پيامدهاي مدل سازي مانند پتانسيل کاهش مصرف انرژي حمل
نقل ،و تغييرات در آسيب پذيري مسکن شهري و سيستم حمل و نقل در مقابل افزايش سطح آب قابل استفاده ميباشند .همچنين سلامت
نيا و همکاران ( )0012نيز نشان دادند که درك تاب آوري در محيط زيست شهري نياز به درك بين رشتهاي و تحليل در مقياسهاي
مختلف دارد .زماني که شهر به طور همزمان قادر باشد تا توازن بين عملکردهاي اکوسيستمي و انساني برقرار کند ،انعطاف پذير باشد،
قدرت انطباق در شرايط عدم قطعيت و رويدادهاي غيرمنتظره داشته باشد ،فرصتهاي موجود و بالقو ه را حفظ و روي آنها سرمايه گذاري
کند ،در آن صورت تاب آور است .کاهش تاب آوري در شهرها باعث افزايش آسيب پذيري در سيستم شهر شده و اختلالات و شوكهاي
هرچند کوچک باعث بحران ميشود .نتايج تحقيقات داخلي و خارجي پيشين همگي نشان از پايين بودن تاب آوري حمل و نقل درون
شهري در شهرهاي مختلف مي باشند و همگي معتقد به تاثير راهبردهاي مناسب مديريتي در تاب آور نمودن حمل و نقل درون شهري در
مناطق مختلف شهري در قالب شاخص هاي مختلف مي باشد .در نتيجه جهت بالا بردن تاب آوري حملونقل درون شهري در جهت
توسعه پايدار زيست محيطي در منطقه يک شهر تهران؛ شناسايي شاخصهاي مديريتي به عنوان راهبردهاي مناسب ميتواند راهگشا
باشد.
مبانی نظری

هولينگ )0170( 01تاب آوري را توانايي سيستمهاي تحت استرس در بهبود و بازگشت به حالت اصلي خود تعريف ميکند .به بيان
دقيقتر ،ميزان اختلالي که در هر سيستم جذب ميشود و در همان حالت باقي ميماند و درجهاي که سيستم توانايي بازسازماندهي خود را
دارد (رضايي .)0015 ،تبيين تاب آوري در برابر تهديدات ،در واقع شناخت نحوه تأثيرگذاري ظرفيتهاي اجتماعي ،اقتصادي ،نهادي،
- Zhang & Li

0

- Lopez-Ruiz

2

- Makarova et al

0

- Tang & Lee

7

- Zhao et al

8

)- Wellington Integrated Land Use-Transport-Environment Model (WILUTE

1

- Holling

10

070



نشريه علمي جغرافيا و برنامهريزي ،شماره 77

سياسي و اجرايي و جوامع شهري در افزايش تاب آوري و شناسايي ابعاد مختلف تاب آوري در شهرها است .در اين ميان نوع نگرش به
مقوله تاب آوري و نحوه تحليل آن ،از يک طرف در چگونگي شناخت تاب آوري وضع موجود و علل آن نقش کليدي دارد و از طرف
ديگر سياستها و اقدامات تقليل خطر 00و نحوه رويارويي با آن را تحت تأثير خطر اساسي قرار ميدهد .از اينرو است که تبيين رابطه تاب
آوري در برابر تهديدات و کاهش اثرات آن ،با توجه به نتايجي که در بر خواهد داشت و تأکيدي که اين تحليل بر بعد تاب آوري دارد ،از
اهميت بالا يي برخوردار است .در واقع هدف از اين رويکرد کاهش آسيب پذيري شهرها و تقويت تواناييهاي شهروندان براي مقابله با
خطرات ناشي از تهديدات نظير وقوع سوانح طبيعي است ( .)Mitchell & Harris,2012:3هر چند توجه خاصي نسبت به تاب آوري در
ايران و جهان وجود دارد .با اين حال تاکنون تعداد محدودي از قوانين سامانمند فرموله شده در مورد تاب آوري در مقياس شهر ارائه شده
است (فرزاد بهتاش و همکاران.)0011،
در تعريف حمل و نقل شهري مي توان گفت بخشي از سيستم حمل و نقل است که با هدف دسترسي بين کاربريهاي مختلف در
محدوده يک شهر ،کار عبور و مرور و جابجايي انسان و کالا را بين فضاهاي انطباق يافته (کاربريها) بر عهده دارد (تيموري.)0012 ،
معمولاً سفرها به قصد بهرهگيري از فرصتهاي اجتماعي ،تفريحي ،آموزشي يا تجاري موجود براي مقاصدي ويژه صورت ميگيرد .امروزه
زندگي در شهرها  -که سکونتگاههاي سازمان يافتهي انساني است -به اين دليل امکان پذير است که مردم توان تحرك روزانه دارند.
يکي از خصوصيات اصلي شهر اين است که از فعاليتهاي ويژه ،مجموعهاي و متناوبي تشکيل شده است که جدا از هم عمل ميکنند .اين
فعاليتها بايد داراي قابليت دسترسي باشند ( .)Grava,2003به گفته آناس )0117( 05ساختار فضايي شهرهاي مدرن اکثراً بواسطه
پيشرفتهاي صورت گرفته در حمل و نقل و ارتباطات شکل گرفته است .در همين جهت به دليل سکونت بيش از سه چهارم جمعيت
کشورمان در شهرها و استفاده اکثريت افراد از سيستم حمل و نقل شهري ،موضوع حمل و نقل شهري از اهميت ويژه ايي برخوردار است.
مبادله کالا و خدمات ،تحرك کالا و انسان را در پي دارد .بنابراين ا ندازه ،ساختار و کارايي منطقۀ شهري تحت تأثير سيستم حمل و نقلي
است که اين کالاها و انسانها به وسيلۀ آن حرکت ميکنند (هادي زنوز و احمدي.)0010،
با توجه به اينکه وقوع يک مخاطره طبيعي در شهر ممکن است آنها را از توسعه بازدارد يا توسعه آن را کند نمايد و سوانح طبيعي
چالشي اساسي در دست يابي به توسعه پايدار جوامع انساني است؛ بنابراين شناخت شيوههاي دستيابي به پايداري به وسيله الگوهاي
مختلف کاهش آسيب پذيري در برنامه ريزي و مديريت سوانح وارد شده و جايگاه مناسبي در سياستگذاريهاي ملي هر کشور باز کرده
تا شرايط مطلوبي را براي کاهش کار آمدتر و موثرتر خطرها در سطوح مختلف سوانح ايجاد کند .در واقع ميتوان گفت تاب آوري يکي از
مهمترين عوامل پايداري است .افزايش تاب آوري سيستم هاي انساني و محيطي در برابر سوانح در مسير نيل به اهداف توسعه پايدار از
اهميت ويژهاي برخوردار است .با عنايت به آرمان توسعه پايدار ،افزايش تاب آوري و توسعه پايدار يک سيستم يا واحد اجتماعي -فضايي،
در ابعاد مختلف خود مورد توجه قرار ميگيرد؛ يعني تاب آوري هم در ابعاد محيطي و هم در ابعاد انساني خود به طور فراگير افزايش مي-
يابد (هادي .)0012،در اين ميان با افزايش تاب آوري حمل و نقل درون شهري و با مديريت منابع ميتوان در اجراي برنامه هاي زيست
محيطي نقش بسزايي داشت.
پس از اشارهاي به نظريه هاي نظريه پردازان در خصوص شاخص هاي توسعه پايداري زيست محيطي و همچنين تاب آوري حمل و
نقل درون شهري و همچنين نتايج تحقيقات داخلي و خارجي پيرامون اين موضوع؛ هر يک از آنها از زواياي مختلفي به اين امر
پرداخته اند .در اين خصوص؛ سازمان ملل درخصوص کاهش مخاطرات براي تاب آور سازي شهرها؛ اصول دهگانه مديريتي را ارائه داده
است .همچنين فرزاد بهتاش و همکارانش ( )0015نيز تاب آوري را در ابعاد اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي ،مديريتي ،ساختاري-کالبدي
تقسيم بندي نمودند .يکي از مهمترين مدل هاي توسعه را نيز کوهن در سه بعد اقتصادي با هدف پيشرفت ،اجتماعي با هدف برابري و
- Mitigation
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کاهش فقر ،اکولوژيکي با هدف منابع طبيعي عنوان نمود .در مدل منشوري پايداري نيز توسعه پايدار در چهار بعد محيطي -اقتصادي-
اجتماعي و کالبدي که روابط منطقي بين اشان برقرار است ،مورد توجه قرار گرفته است .همچنين احمدي و محرم نژاد ( )0082نيز
شاخص هاي پايداري حمل و نقل شهري را در سه بعد اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي مورد شناسايي قرار دادند .در زمينه حمل و
نقل پايدار نيز لااولمستد براي نخستين بار فکر جداسازي معابر سواره و پياده از هم را پيشنهاد داد .در همين زمينه؛ کالتروپ در جهت
تقويت محلات پايدار شهري به کاهش مالکيت و استفاده از خودروهاي شخصي ،کاهش سوخت ،کاهش تراکم ترافيکي و  ...اشاره کرده
است .اما ت مامي راهکارهاي اقتصادي ،اجتماعي ،کالبدي و محيطي همگي تحت يک مديريت صحيح شهري ميتوانند در بالا بردن تاب
آوري حمل و نقل درون شهري اثرگذاري لازم را داشته باشند .در نتيجه با بهره گيري از همه نظريه ها و پيشينه هاي مرتبط با تاب
آوري حمل و نقل درون شهري با هدف توسعه پايدار زيست محيطي؛ در پژوهش حاضر برخي از عمده ترين معيارها و شاخص هاي
راهبردي مديريت در بالا بردن تاب آوري حمل و نقل درون شهري در شهر تهران توسط محققين شناسايي و شاخص بندي شد.
جدول( )0و همچنين مدل مفهومي شکل شماره ( )0ارائه شده؛ شاخص هاي عملکرد مديريتي شناسايي شده تاب آوري حمل و نقل
درون شهري با هدف توسعه پايدار زيست محيطي توسط محقق را به عنوان شاخص هاي راهبردي موثر نظر نشان ميدهد.
جدول ( :)1مفهوم ،بعد و معيارهای راهبردی مدیریتی تابآوری حمل و نقل درونشهری منطقه 1تهران
(منبع نگارنده)
مفهوم

تاب آوری
حمل و نقل
درون شهری

بعد

راهبردهای
مدیریتی

معيارها(شاخص ها)
پشتيباني سيستم؛ تنوع سيستم؛ اثربخشي سيستم؛ عدم وابستگي و خوداتکايي سيستم؛ استحکام
سيستم؛ وابستگي دروني سيستم؛ قابليت تطبيق سيستم؛ منابع و توزيع؛ کاهش ترافيک ،استفاده از
زيرساختهاي موجود(سيستم تراف يکي هوشمند ،ترافيک آرامبخش و روان) ،سياست سوختهاي جايگزين
و وسايل نقليه جديد(خودروهاي جديد و استاندارد مصرف سوخت ،استانداردسازي خودروها با آلايندگي
کم) ،بهبود ظرفيت سازماني(منابع نيروي انساني ،استخدام منابع انساني متخصص) ،افزايش استفاده از
فناوري اطلاعات(گ وگل مپ و جي پي اس و ويسپي ،) ،کاهش آلودگي و ...

 سرمايه گ ذاري در بخش حفاظت از منابع طبيعي و نظارت بر چگونگي دفعپسماندهاي صنعتي  -عدم وابستگي و خوداتکايي  -وابستگي دروني  -قابليت
تطبيق  -توزيع منابع با توجه به نياز منطقه

مديريت
سيستمي

 کاهش آلودگي خاك  -کاهش آلودگي هوا  -کاهش آلودگي صوتي  -کاهشمصرف انرژي و ديگر منابع طبيعيي  -کاهش ترافيک  -سرمايه گذاري براي
بازيافت مواد زائد و تجهيزات

کاهش مخاطرات

 سيستم ترافيکي هوشمند  -ترافيک آرام و روان  -کارايي سيستم فاضلابشهري(خرابي و مشکلات در سيستم  -هزينه تعمير و نگهداري و فعاليتهاي بازسازي)

بهرهگيري از
زيرساختها

 خودروهاي جديد(نوسازي)  -استاندارد مصرف سوخت  -استانداردسازيخودروها با آلايندگي کم

 منابع نيروي انساني  -استخدام نيروي انساني متخصص بر حسب نوعشغل

 -گوگل مپ

 -جي پي اس

 -ويز و...

شکل( :)1مدل مفهومی تحقيق

(منبع :چهارچوب نظري)

سياست سوختهاي
جايگزيني و وسايط
نقليه جديد

بهبود ظرفيت سازماني

افزايش استفاده از فناوري
اطلاعات

شاخص هاي
راهبردي مديريت
در تاب آوري حمل
و نقل درون شهري
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داده و روشها:

تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهيت و شيوه جمع آوري اطلاعات از نوع بررسي پيمايشي 00و تحليلي است .در تحقيق
حاضر براي شناسايي چالش ها و موانع و تعيين معيارهاي اوليه از روش کتابخانهاي (کتاب ،مقالههاي فارسي و لاتين و متون اينترنتي)
استفاده شد .جامعه آماري شامل خبرگان ،مديران و متخصصان حوزه حمل و نقل و کارکنان ارشد شهرداري منطقه يک شهر تهران در
سال  0018ميباشد که به اين منظور از روش نمونه گيري هدفمند و با روش دلفي از  011نفر از آنها به عنوان نمونه آماري پرسش به
عمل آمد .ابزار اندازه گيري پرسشنامه محقق ساختهاي در مقياس پنج گزينهاي طيف ليکرت برگرفته از چهارچوب نظري و معيارهاي
ي انجام شده در قالب
شناسايي شده راهبردهاي مديريتي در تاب آوري حمل و نقل درون شهري در جهت دستيابي به توسعه پايدار شهر ِ
 51گويه در شش شاخص -0مديريت سيستمي  -5کاهش مخاطرات -0بهره گيري از زيرساختهاي جايگزين وسايط نقليه  -0سياست
سوخت هاي جايگزين وسايط نقليه  -2بهبود ظرفيت سازماني و  -0استفاده از فناوري اطلاعات توسط محققين بود.
جدول (. )2شاخصها و گویه های راهبردهای مدیریت تاب آوری حمل و نقل (منبع:چارچوب نظری تحقيق)
شاخص ها
 -0مديريت سيستمي
 -5کاهش مخاطرات
 -0بهره گيري از زيرساختها
 -0سياست سوختهاي جايگزين وسايط نقليه
 -2بهبود ظرفيت سازماني
 -0افزايش استفاده از فناوري اطلاعات

تعداد گویه ها
1
5
2
5
1
5

گویه ها
1-0
00-01
00-05
08-07
57-01
51-58

روايي گويه هاي مربوط به پرسشنامه ابتدا از طريق روش تعيين اعتبار محتوايي و نظر صاحبنظران مورد تاييد قرار گرفت .پايايي
پرسشنامه اوليه با توزيع و تکميل 21پرسشنامه در بين خبرگان به صورت تصادفي ساده و با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ مورد
محاسبه و با مقدار آلفاي  1/10براي کل پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفت .همچنين مقادير آلفا براي هر يک از شاخص هاي شناسايي
شده جداگانه محاسبه و براي همه آنها بالاي  1/7بدست آمد .در ادامه و پس از تکمي ل پرسشنامه ها در بين تمامي  011نفر نمونه
انتخابي؛ با استفاده از تکنيک تحليل عاملي اکتشافي در نرم افزار spssنسخه 50؛ با عامل بندي و شاخص سازي معيارهاي راهبردهاي
مديريتي در تاب آوري شبکه حمل ونقل درون شهري در راستاي دستيابي به توسعه پايدار شهري؛ الگوي مورد نظر طراحي شد .در نهايت
نيز با سنجش پايايي گويه هاي هر يک از شاخص هاي عامل بندي شده در تحليل عاملي؛ نتايج بالاي آلفاي کرون باخ نشان دهنده تاييد
الگوي طراحي شده بود.
قلمرو مکانی تحقيق
تهران از نقطه نظر جغرافيايي ،در  20درجه و  0دقيقه تا  20درجه و  00دقيقه طول خاوري از  02درجه و  02دقيقه تا  02درجه و 21
دقيقه شمال قرار گرفته است .منطقه يک شهر تهران در محدوده اي به وسعت  01/0کيلومترمربع و حريم  010کيلومترمربع واقع شده
است .منطقه يک در شمالي ترين نقطه تهران بزرگ در دامنه هاي جنوبي رشته کوههاي البرز مرکزي قرار گرفته است .محدوده منطقه
از شمال به خط ارتفاعي  0811متر ،از جنوب به بزرگراههاي مدرس ،صدر ،چمران و بابايي ،از شرق به جاده لشکرك و پارك جنگلي
قوچک و از غرب به رودخانه درکه منتهي ميشود .شهرداري منطقه يک داراي  01ناحيه و  50محله ميباشد .مساحت منطقه بدون
احتساب حريم  02کيلومتر مربع و با احتساب منطقه حريم حدود  501کيلومتر مربع است و جمعيت تقريبي آن براساس سرشماري سال
 001000 ،0082نفر و بر اساس سرشماري سال  12بيش از  058هزار نفر برآورد شده است .منطقه يک تهران بخش اصلي محدوده
قديمي ،شميرانات را شامل ميشود .اين منطقه با توجه به موقعيت استقرار در اراضي کوهپايهاي البرز مرکزي از قابليت و توان طبيعي کم
- Survey
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نظيري برخوردار مي باشد .بر اين اساس ،در طي چند سده اخير و تحت تاثير اهميت روز افزون شهر تهران و گسترش کالبدي و جمعيتي
آن ،منطقه شميرانات از جايگاه منحصر به فردي در نظام گردشگري و ييلاق نشيني در ارتباط با تهران ،برخوردار شده است.

شکل( ) 2نقشه كشور ایران ،استان تهران ،كلانشهر تهران و منطقه یک شهر تهران را به تفکيک نشان میدهد
(پرتال شهرداری منطقه یک.)1331 ،

تجزیه و تحليل دادهها جهت پاسخ به سوالها:

جهت تعيين شاخصهاي راهبرد ي مديريت در تاب آوري شبکه حمل و نقل درون شهري با تاکيد بر دستيابي به توسعه پايدار زيست
محيطي و ارائه الگو؛ از تحليل عاملي اکتشافي استفاده شد .با تحليل عاملي اکتشافي انجام شده به درستي گويه هاي مربوط به هر يک از
شاخصهاي مورد نياز براي راهبردهاي مديريتي در ت اب آوري شبکه حمل و نقل درون شهري با تاکيد بر دستيابي به توسعه پايدار زيست
محيطي با توجه به چارچوب نظري مورد استفاده و همچنين مصاحبه با مديران و مسئولان شهرداري منطقه يک؛ عامل بندي و مورد تاييد
قرار گرفته و گويه هاي پرت (گويه هاي  )52-05-01از ادامه کار حذف شدند و در نهايت براي هر يک از اين عوامل شناسايي شده
الگوي مورد نظر طراحي شد.
با اين اوصاف؛ نتايج حاصل از تحليل عاملي اکتشافي به منظور تفکيک و دستهبندي گويه هاي  51گانه شاخص هاي راهبردي
مديريت در تاب آوري شبکه حمل و نقل درون شهري با تاکيد بر دستيابي به توسعه پايدار زيست محيطي در قالب  7شاخص بر اساس
تجزيه به مؤلفه هاي اصلي استفاده شد که طبق اطلاعات مندرج در جدول شماره ( )0ملاحظه ميشود مقدار  00 KMO =1/08بدست آمد
بنابراين نتيجه ميشود تعداد نمونه ها براي اجراي تحليل عاملي بسيار مناسب است .زيرا مقدار  KMOبين صفر تا  0است و هر چقدر به
يک نزديکتر باشد به همان مقدار روايي نمونه اي بالاتر است .مطابق با جدول شماره فوق مقدار کرويت بارتلت 02نيز برابر  5228/07با
سطح معنيداري  p =1/111بدست آمده است و چون اين مقدار معنيدار است؛ نتيجه ميشود تفکيک عاملها به درستي انجام شده و
گويههاي مندرج در هر عامل همبستگي ريشهاي 00بالايي با همديگر دارند.
جدول() 3آزمون كایزرمایر و كرویت بارتلت برای شاخص های راهبردی مدیریت در تاب آوری شبکه حمل و نقل درون شهری با تاكيد بر دستيابی
به توسعه پایدار زیست محيطی
1/08
5228/07
010
1/111

کايزر ماير اولکين
کرويت بارتلت
درجه آزادي
سطح معني داري آزمون

- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

00

- Bartlett’s Test of Sphericity

02

- Congeneric

00

078



نشريه علمي جغرافيا و برنامهريزي ،شماره 77

براساس اطلاعات جدول شماره ( )0ملاحظه ميشود بيشترين مقدار ويژه به ترتيب با  0/27و  0/08و  0/58و  0/00و  0/18و  5/75و
 5/0مربوط به عامل هاي اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم ميباشد و با عامل اول حدود  05/05درصد و با عامل دوم
 05/15درصد و با عامل سوم  00/00درصد و با عامل چهارم  01/80و با عامل پنجم  01/00و با عامل ششم  1/01و با عامل هفتم
 7/10درصد از واريانس کل عامل بنديها قابل تبيين است و در مجموع تا حدود  70/00درصد از واريانس کل عاملبندي و تقليل گويه
هاي  51گانه با هفت عامل اصلي انجام شده است که معيار مطلوبي مي باشد .زيرا در تحليل عاملي حداقل لازم است  21درصد از
واريانس تبيين گردد.
جدول شماره ( ) 4واریانس ها و عامل های مربوط به شاخص های راهبردی مدیریت در تاب آوری شبکه حمل و نقل درون شهری با تاكيد بر
دستيابی به توسعه پایدار زیست محيطی
عامل ها

مقادیر ویژه

ظرفيت سازماني
مديريت سيستمي
مديريت سيستمي
کاهش مخاطرات
زيرساختهاي جايگزين
زيرساختهاي جايگزين
استفاده از فناوري
اطلاعات

0/27
0/08
0/58
0/00
0/18
5/75
5/0

درصد از واریانس
كل
05/05
50/00
02/02
00/01
07/00
00/2
70/00

درصد از واریانس هر
عامل
05/05
05/15
00/00
01/80
01/00
1/01
7/10

طبق اطلاعات جدول شماره ( ) 2و براساس بارهاي عاملي چرخش داده شده به روش واريماکس  51گويه مربوط به شاخصهاي هفت
گانه شناسايي شده مي باشد که در جدول مذکور همراه با ضرايب بار عاملي آنها قيد شدهاند .قابل ذکر است گويه هاي  52-05-01به
علت دارا بودن مقدار زير  1/2در عاملهاي شناسايي شده از کار کنار گذاشته شدند و در نهايت  50گويه در هفت شاخص باقي ماندند.
جدول شماره ( ) 5تفکيک عاملهای مربوط به شاخص های راهبردی مدیریت در تاب آوری شبکه حمل و نقل درون شهری براساس ضرایب بار
عاملی با چرخش واریماكس
ظرفيت سازماني

 .2مديريت و برنامه ريزي در ساخت و ساز و اختلاط کاربريهاي
مسکوني ،تجاري ،آموزشي ،خدماتي و ..

مديريت سيستمي

 .07تعبيه وسايل حمل نقل عمومي کم هزينه
 . 0سهم برنامه ريزي و مديريت حمل و نقل عمومي در حفظ منابع
طبيعي

1/28
1/00
1/81

1/70
1/70
1 /0
1/20

مديريت سيستمي

منطقه
 .7توجه مديران به توسعه اتوبوسهاي تندرو( )BRTيا خطوط
مترو در منطقه
 .0مديريت سفرهاي درون شهري با هدف ايجاد دسترسي
شهروندان به مراکز خدماتي و بهداشتي و تجاري با پياده روي و
کاهش تعداد وسايل نقليه

1/05

کاهش مخاطرات

 .52تعاملات دولت با سازمانها و NGO

ها در مديريت شهري

1/00

زيرساختهاي
جايگزين

 .51سرمايه گذاري براي آموزش نيروي انساني در جهت آموزش
شهروندان در حفظ محيط زيست
 .50رعايت آيين نامه ها و استانداردها

1/08

زيرساختهاي
جايگزين

 .50کارشناسي صحيح در احداث بزرگراهها و پل ها در منطقه
 .50دستيابي به اطلاعات درست وکامل زيست محيطي براي
مدي ران و تصميم گيرندگان در برنامه ريزي هاي مديريت شهري
 .55توانايي مديريت در بهداشت محيطي شامل مديريت مواد زائد و
سيستم فاضلاب شهري

1/82

استفاده از فناوري
اطلاعات

گویه ها



الگوي مديريت راهبردي تاب آوري شبکه حمل و نقل درون شهري در منطقه يک شهر تهران
 .5توجه سياسگذاران و برنامه ريزان به مقوله ترافيک شهري در
منطقه
 . 8استفاده بي رويه از منابع طبيعي توسط مديريت شهري بدون
توجه به نسلهاي آينده
 .0مديريت در کاهش توليد بيش از حد ضايعات و توانايي در
بازيافت آن ها
 .0توجه مديران به حفظ و توسعه ظرفيت هاي طبيعي ،فرهنگي،
اجتماعي و تاريخي در منطقه
 .1برنامه ريزي در جهت کاهش نياز به سفر شهروندان

1/77
1/72
1/75
1 /0
1/70

 .57برنامه ريزي تاثير گذار در جهت کاهش آلاينده هاي زيست
محيطي (الودگي صوتي ،هوا،خاك و )...توسط مديران شهري

1/08

 .00برنامه ريزي تاثير گذار براي دفع زباله هاي شهري و
بازيافت مواد زائد

1/00

 .08سرمايه گذاري براي بازيافت مواد زائد
 . 01توجه به شناسايي نيروي انساني متخصص در منطقه و
استخدام آنها در شغلهاي مورد نياز
 .02برنامه ريزي و تعبيه پارکينگهاي هوشمند در قسمتهاي پرتردد
منطقه
 .00بهره گيري از سيستم ترافيکي هوشمند در منطقه
.00کارايي مديريت شهري در کاهش استفاده بي رويه از
خودروهاي تک سرنشين و در نتيجه کاهش مصرف سوخت
 .01برنامه ريزي مناسب توقفگاهها (ايستگاه هاي مترو ،تاکسي ،
بي آر تي و  )....از نظر تعداد و توزيع
 .08برنامه ريزي در جهت جايگزيني سوختهاي وسايل نقليه جديد
با خودروهايي با مصرف سوخت استاندارد و آلايندگي کم
 . 05تخريب زمين يا ساخت و ساز بدون برنامه ريزي و تفکر
کارشناسانه در منطقه با تصميم گيري هاي آني مديران در سازمان
 .00بهره گيري از دوربين هاي ثبت خلاف رانندگي در منطقه ،
پارکومتر

071

1/27
1/08
1/70
1/00
1/20
1/77
1/08
1/05
1 /8

 .58مديريت در آسان سازي دسترسي شهروندان به فناوري
اطلاعات جديد نظير ويز،گوگل مپ ،جي پي اس و ....

1/27

 .51مديريت در آسان سازي دسترسي شهروندان به تاکسي هاي
اينترنتي نظير اسنپ ،تپسي و  ...در تردد شهروندان و کاهش
استفاده از خودروهاي تک سرنشين در منطقه

1/20

با توجه به نزديکي گويه هاي برخي از شا خصها با يکديگر در عامل بندي تحليل عاملي اکتشافي انجام شده؛ شاخصهاي دوم و سوم
در يک عامل تحت عنوان شاخص دوم و شاخصهاي پنجم و ششم در يک عامل تحت عنوان شاخص چهارم طبقه بندي شدند .در نهايت
شاخص هاي راهبردهاي مديريتي در تاب آوري شبکه حمل و نقل درون شهري با تاکيد بر دستيابي به توسعه پايدار زيست محيطي در
پنج شاخص و  50گويه طبق الگوي شکل شماره ( )0شناسايي شد .پس از مطالعه گويههاي مربوط به هر عامل و طبقه بندي هر يک از
آنها در عامل مشخص شده؛ در واقع عامل اول مربوط به بهبودظرفيت سازماني؛ عامل دوم مربوط به مديريت سيستمي؛ عامل سوم
مربوط به کاهش مخاطرات؛ عامل چهارم مربوط به بهره گيري از زيرساخت هاي جايگزين وسايط نقليه و عامل پنجم نيز مربوط به
استفاده از فناوري اطلاعات تحت عنوان مديريت در تاب آوري شبکه حمل و نقل درون شهري با تاکيد بر دستيابي به توسعه پايدار زيست
محيطي مي باشد .بنابراين در نتيجه ي تحليل عاملي؛ الگوي مربوط به تعيين عامل هاي راهبردهاي مديريتي در تاب آوري شبکه حمل و
نقل درون شهري با تاکيد بر دستيابي به توسعه پايدار زيست محيطي در پنج شاخص به شرح زير ميباشد:

081
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بهبود ظرفيت سازماني

سيستمي21-21-21
مديريت-21-21
گویه های -21

شاخص های راهبردی
مدیریت در تاب آوری
شبکه حمل و نقل درون
شهری با تاکید بر دستیابی
به توسعه پایدار زیست
محیطی

گویه های -11-11-12-13-12-11-11
کاهش مخاطرات

11
گویه های 11-11-11-12

بهره گيري از زيرساختهاي جايگزين وسايط نقليه
گویه های 23-2-1-6

استفاده از فناوري اطلاعات

گویه های 26-22-1
شکل( :)3شاخص های راهبردی مدیریت در تاب آ وری شبکه حمل و نقل درون شهری با تاكيد بر دستيابی به توسعه پایدار زیست محيطی

(برگرفته از نتايج محقق)

در ادامه و پس از طراحي الگوي شاخص هاي مديريت تاب آوري شبکه حمل و نقل درون شهري با تاکيد بر دستيابي به توسعه پايدار
زيست محيطي منطبق با نظر صاحبنظران و خبرگ ان مورد مطالعه؛ براي هر يک از پنج شاخص شناسايي شده در الگوي مزبور؛ پايايي با
استفاده از آلفاي کرون باخ محاسبه شد و مطابق اطلاعات جدول( ) 0مقادير پايايي گويه هاي هر يک از شاخصهاي شناسايي شده در
الگوي طراحي شده بالاي 1/7بدست آمد که نشان دهنده پايداري دروني گويه هاي هر عامل و شاخص با يکديگر ميباشد .در نتيجه
الگوي طراحي شده به عنوان الگوي شاخص هاي مديريتي در تاب آوري شبکه حمل و نقل درون شهري با تاکيد بر دستيابي به توسعه
پايدار زيست محيطي در منطقه يک شهر تهران مورد تاييد قرار گرفت .در حقيقيت با بهره گيري مديران از اين پنج معيار موجود در
الگوي طراحي شده ،مي توان در شهرداري منطقه يک شهر تهران شاهد افزايش تاب آوري حمل و نقل درون شهري با هدف دستيابي به
توسعه پايدار محيط زيست بود.
جدول ( : )6مقادیر پایایی گویه های مربوط به شاخص های راهبردی مدیریت در تاب آوری شبکه حمل و نقل درون شهری در الگوی طراحی شده
تحقيق
شاخص ها

 -0بهبود ظرفيت سازماني
 -5مديريت سيستمي
 -0کاهش مخاطرات
 -0بهره گيري از زيرساختهاي جايگزين وسايط نقليه
 -2افزايش استفاده از فناوري اطلاعات

گویه ها

مقادیر پایایی

2
1
0
2
0

1/80
1/88
1/80
1/80
1/70

نتيجهگيری

اين مقاله با عنوان ارائه الگوي راهبردهاي مديريت تاب آوري شبکه حمل و نقل درون شهري با تاکيد بر دستيابي به توسعه پايدار
زيست محيطي در منطقه يک شهر تهران در سال  0011انجام شد .در اين مقاله شاخص هاي اوليه با توجه به مطالعات انجام شده شامل
پيشينه تحقيق  ،مفاهيم و مباني نظري مرتبط با موضوع ،معيارها و مولفه هاي تاب آوري ،توسعه پايدار زيست محيطي ،شبکه حمل و نقل
درون شهري استخراج شد و با مصاحبه با نخبگان و متخصصان حمل و نقل و ترافيک و مديريت شهري و استفاده از تکنيک تحليل
عاملي ،پنج معيار :بهبود ظرفيت سازماني  ،مديريت سيستمي ،کاهش مخاطرات ،بهره گيري از زيرساختهاي جايگزين وسايط نقليه،افزايش
استفاده از فن آوري اطلاعات شناسايي و اولويت بندي گرديد .نتايج اين تحقيق با نظريات مدل توسعه کوهن با سه بعد اقتصادي با هدف
پيشرفت ،اجتماعي با هدف برابري و کاهش فقر ،اکولوژيکي با هدف منابع طبيعي و مدل منشوري پايداري  ،توسعه پايدار در چهار بعد
محيطي -اقتصادي -اجتماعي و کالبدي و نظريه کالتروپ که به کاهش مالکيت و استفاده از خودرو شخصي ،کاهش مصرف سوخت،
کاهش تراکم ترافيک و آلودگيهاي مختلف ،تاکيد ميکند همسو ميباشد .علاوه بر اين نتايج اين تحقيق همسو با نتايج تحقيقات ژانگ و
لي ( ،)5108ماکارووا و همکاران ( )5107و تحقيق لوپز -روئيز ( ،)5107تانگ و لي ( ،)5100ژائو و همکاران ( )5100و فرزاد بهتاش و

الگوي مديريت راهبردي تاب آوري شبکه حمل و نقل درون شهري در منطقه يک شهر تهران
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همکاران( ) 0015بوده که در آن اين محققان به اين نتيجه رسيده بودند که توجه مديران  ،سياستگذاران و برنامه ريزان شهري به پايداري
شهري و تاب آوري حمل و نقل شهري و در نظر گرفتن تاثيرات سيستماتيک سياستهاي عمومي دولت براي حمل و نقل پايدار در دراز
مدت و تعيين شاخص هاي کيفيت محيطي و ظرفيت حمل و نقل ،مديريت محيط و راهبردهاي توسعه دهنده و سبک زندگي پايدار جهت
شناسايي ،ارزيابي عواقب ،روش هاي نفوذ خطرات و نيز توسعه استراتژيک و پايدار شهري براي برنامه ريزي جامع و اثربخش مديريتي
لازم و از اهميت بالايي برخوردار است .همچنين تاب آوري را در ابعاد اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي ،مديريتي ،ساختاري-کالبدي تقسيم
بندي نموده و کاه ش مالکيت و استفاده از خودرو شخصي ،کاهش مصرف سوخت ،کاهش تراکم ترافيک و آلودگيهاي مختلف ،ساخت
مسکنهاي استطاعت پذير از مولفه هاي اصلي در شاخص مديريتي معرفي نموده اند که با سنجش آن در مورد شهر تبريز به اين نتيجه
دست يافتند که ميزان ميانگين تاب آوري شهر تبريز برابر  5/50است (پايينتر از  )0که نشان ميدهد تبريز از لحاظ تاب آوري در وضعيت
کامل ًا مطلوبي نيست .نتايج تحقيق محققان ياد شده نمايانگر پايين بودن تاب آوري حمل و نقل درون شهري در شهرهاي مختلف مي-
باشند و همگي معتقد به تاثير راهبردهاي مناسب مديريتي در تاب آور نمودن حمل و نقل درون شهري در مناطق مختلف شهري در قالب
شاخص هاي مختلف ميباشد.
با توجه به اين مقوله که آلودگي محيط زيست به شکل فاجعه آميزي حيات کره زمين را مورد تهديد قرار داده است؛ اثرات مخرب
آلايندهها که عامل اصلي آن انسانها و سبک زندگي آنها هست ،بدون مديريت و برنامهريزي قابل پيشگيري و کاهش نيست .رويکردي که
در اين تحقيق به آن پرداخته شد و مباني نظري تحقيق نيز بر آن استوار بود؛ رويکرد توسعه پايدار بود .منظور از توسعه پايدار؛ مفهوم
جديدي از رشد اقتصادي است؛ رشدي که عدالت و امکانات زندگي را براي تمام مردم جهان و نه تعداد اندکي افراد برگزيده است .در
فرآيند توسعه پايدار سياستهاي اقتصادي مالي تجاري انرژي کشاورزي صنعتي و ...به گونهاي طراحي ميشود که توسعه اقتصادي،
اجتمـاعي و زيست محيطي را تداوم بخشد .بر اين اساس ديگر نمي توان براي تأمين مالي مصارف جاري بدهي هاي اقتصادي که
بازپرداخت آن بر عهده نسلهاي آينده است؛ ايجاد کرد .در نهايت توسعه پايدار به معني عدم تحميل آسيبهاي اقتصادي اجتماعي و زيست
محيطي به نسلهاي آينده است .بنابراين شناخت شيوههاي دستيابي به پايداري به وسيله الگوهاي مختلف کاهش آسيب پذيري در برنامه
ريز ي و مديريت جايگاه مناسبي در سياستگذاري هاي ملي هر کشور باز کرده تا شرايط مطلوبي را براي کاهش کار آمدتر و موثرتر آسيب
هاي احتمالي که ناشي از آشفتگي هايي که متاثر از دلايل متعدد هستند ،را در سطوح مختلف ايجاد کند .در واقع ميتوان گفت تاب آوري
يکي از مهمترين عوامل پايداري است .تحليل و افزايش تاب آوري سيستم هاي انساني و محيطي در برابر آشفتگي هاي وارد شده به
سيستم در مسير نيل به اهداف توسعه پايدار از اهميت ويژهاي برخوردار است .در اين ميان با افزايش تاب آوري حمل و نقل درون شهري
و با مديريت منابع ميتوان در اجراي برنامه هاي زيست محيطي نقش بسزايي داشت .در راستاي پياده سازي اين امر ميتوان مديريت
شبکه حمل و نقل را با توجه به ويژگي هاي منطقه اي ،به سمت توسعه پايدار با تاکيد بر حفظ محيط زيست سوق داد که در اين صورت؛
اولاً با جانشيني منابع و نوسازي آنها اتخاذ سياست کاربري صحيح و محافظت از زمين بالا خواهد رفت و ثانياً با توجه به برنامه ريزي
شهري و ناحيه اي و ساماندهي فضا ،توسعه پايدار شهري حاصل خواهد شد .اجراي بهينه حمل و نقل پايدار در صورت پايبندي به نگرش
فرابخشي و هماهنگي دستگاههاي اجرايي و مديريتي ميتواند سيستم حمل و نقل شهري تاب آوري را براي منطقه  0شهر تهران رقم
زند .منطقه يک شهر تهران با توجه به موقعيت و وضعيت زمين شناسي ،تمرکز بالاي مراکز اداري ،تجاري و بنگاه هاي اقتصادي ،تراکم
جمعيت بالا ،وجود باغات و اماکن سياسي و تاريخي از زمره مناطق مهم در بين مناطق  55گانه شهر تهران محسوب ميگردد .وضعيت
سيستم کنوني حمل و نقل اين منطقه به دليل پايين بودن سهم حمل و نقل عمومي ،بيشتر بر اساس استفاده از خودروهاي شخصي
است .ساخت پل ها و بزرگراه هاي مختلفي چون صدر و سازه هايي که اغلب از استاندارد کافي برخوردار نمي باشند ،ساخت و سازهاي
غير استاندارد برج ها و مجتمع هاي تجاري بدون توجه به عرض معابر و کشش ترافيکي و در نتيجه ترافيک بالا و از اثرات ناشي از آن
تخريب محيط زيست ،افزايش آلاينده ها ،از بين رفتن فضاهاي سبز شهري و باغات ،افزايش خسارات ناشي از تصادفات ،کاهش امنيت
در اين منطقه ناشي از مشکلات عمده حمل و نقل و محيط زيست در اين منطقه است.
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از آنجايي که پياده سازي و اجراي مدبرانه برنامه ريزيهاي مبتني بر اصول علمي و دستيابي به تحقق اهداف توسعه پايدار زيست
محيطي و تاب آورتر نمودن حمل و نقل درون شهري در اين منطقه نياز به مديريت قوي و توانمند دارد؛ نياز هست به ابعاد راهبردي
مديريت در ظرفيت سازماني ،مديريت سيستمي ،کاهش مخاطرات ،استفاده از زير ساختها توجه ويژهاي گردد .از همين روي توصيه مي-
گردد :برنامه ريزي براي استفاده از شيوه هاي حمل و نقل سبز مثل دوچرخه سواري و م ديريت در مصرف انرژي و جايگزيني خودروهاي
با مصرف سوخت استاندارد و آلايندگي کم و يا سوخت هاي تجديد شونده در اين منطقه انجام پذيرد .تعبيه پارکينگهاي هوشمند با
جانمايي مناسب و پارکومتر در معابر پرتردد اين منطقه  ،بازنگري در توزيع ايستگاه هاي خطوط حمل و نقل عمومي  ،تاسيس ايستگاه
هاي رايگان خدمات اينترنتي در معابر محدوده اماکن تجاري و خدماتي جهت سهولت دسترسي ساکنين و هوشمندسازي سيستم دفع
زباله هاي شهري و بازيافت مواد زائد جهت کاهش آلودگي محيط زيست و افزايش سلامت و ايمني در اين منطقه ،توسط مديران شهري
از الويت هاي مهم و ضروري در نظر گرفته شود.

الگوي مديريت راهبردي تاب آوري شبکه حمل و نقل درون شهري در منطقه يک شهر تهران
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