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   چكيده
ها و مواجهه با  ها در رفع ضعف ها و فرصت گرايي قوت نگر، نقشي اساسي در انسجام و هم تفكر آينده عنوان به ها استراتژيامروزه 

  چالش به تيموفق ريمس رد را آنها كه اندشده احاطه يعوامل با شهيهمسازي  پياده مرحله در هاياستراتژ اما. تهديدها دارند

و چگونگي هاي حمل و نقل پايدار شهري  ژي تسازي استرا تمركز بر موانع پياده . اين پژوهش با هدفكنديم تيتقو اي كشد يم

 ريزي شهري كه از كارشناسان شهرسازي و برنامهنفر از  72 پژوهش شاملجامعه آماري  انجام شده است.تاثير اين موانع 

هاي بيان  تجربه در حوزه حداقل ده سال سابقه و شرطچارچوب انتخاب افراد به اطالعات خوبي داشتند.قل شهري حمل و ن  سيستم

صيفي و كاربردي و بر مبناي راهبرد پژوهش توبا نوع  حاضر، پژوهش اند. بوده آگاه وضعيت شهري همدان شده و در مورد

بدست  82/0 كرونباخ پايايي آن با محاسبه ضريب آلفاي .استتفاده شدهاس از پرسشنامه هاآوري دادهبراي جمع پيمايشي است و

رابطه منظور تعيين  بهها ها بر حسب نرمال يا غيرنرمال بودن مؤلفه توزيع داده نحوهبراي  اسميرنوف–آزمون كولموگروف آمد.

و همچنين از آزمون ناپارامتريك فريدمن  ها سازي استراتژي براي پياده از آزمون اسپيرمن اسايي شده وگانه شن بين موانع نه

ه عامل امنيت اجتماعي اختصاص يافت، به اين معني ب 73/4باالترين ميانگين رتبه . استاستفاده شدهگانه بندي موانع نهبراي رتبه

ت اجتماعي ار همدان عامل امنينقل شهري پايدوهاي توسعه حمل سازي استراتژي ادهدر پيبراي متخصصان ترين مانع كه مهم

وجود  دهنده، تجزيه و تحليل آماري نشاننتايج  .اند داشتهن تاثيرگذاري را بعد از اين عامل، موانع مديريتي و كالبدي بيشترياست. 

گردد  هاي بازدارنده اجتماعي، پيشنهاد مي عدم قطعيت كاهشمنظور به. سازي راهبردهاي اين حوزه است ادهگانه در پي موانعي نه

نقل شهري وهاي حمل ا فرآيند طراحي استراتژيگران اجتماعي و نهادي، همگام ب ي مناسب توسعه مشاركت كنشسازوكارها

  گردد. ارايهپايدار تدوين و 

  

بندي عوامل رتبه سازي استراتژي، نقل پايدار، پيادهوونقل شهري، حملحملونقل، شناسايي موانع حمل :كليدي هايواژه
  همدان ونقل،حمل

  

  همقدم- 1
خدمات و ها،  زيرساختبه موازات رشد و توسعه شهرها نياز به 

مشمول  اين امر و همگاني افزايش يافته است(بيتي تسهيالت 
در جهان ). 1393و همكاران، گردد  حمل و نقل شهري نيز مي

ه طور مستقيم مردم ب ياي است كه تمام حمل و نقل مقوله ،امروز
هاي حمل  شبكه. (Zope et al, 2018) در ارتباط هستندبا آن 

و نقل، رشد اقتصادي را تضمين نموده، كيفيت زندگي را ارتقاء 
بخشيده و براي حفظ امنيت ملي ضرورت دارند (جاسبي و 

هاي حمل و نقل يكي از بزرگترين محركه). 1390مكوندي، 
روند فزاينده  ضمن آن كه اقتصادي و اجتماعي شهري است

در بسياري از كشورها مسائل و شخصي  خودروهاياستفاده از 
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زيست محيطي و اقتصادي زيادي را در پي  مشكالت اجتماعي،
و نقل ). امروزه سيستم حمل 1396(فني و همكاران،  است داشته

گردد،  يكي از اجزاي مهم در توسعه اقتصاد شهرها محسوب مي
هاي ديگر  تواند پشتيبان و پيشران شاخص ضمن آن كه مي
). 1396زاده و همكاران، د (اسماعيلند گردتوسعه ملي قلمدا
نقل در باروري امكانات و استعدادهاي بالقوه صنعت حمل و 

كند  هاي اقتصادي هر جامعه نيز نقشي اساسي ايفا ميبخش
 امروزي متمدن ). اما در هر حال انسان1396(آزموده و حقيقتي، 

 نقل و حمل سيستم توسعه شهرها، تكامل روند كه در بداند بايد
 اصول از استفاده و كارگيريدر ب چنانچه و رود مي كجا به

و  كنوني نسل وضعيت ناگزير كند غفلت و ترافيك شهرسازي
 سازد (سلطاني و   مي مواجه بسياري خطرات با را آينده

 دهه چند در شهرنشيني شتابان رشد باكه ). 1391منشادي، فالح
جهان،  زيستي ايه مجموعه ترين بزرگ عنوانبه شهرها اخير،

 خواهند 2020 سال تا جهان جمعيت سوم دو از بيش پذيراي
در  روند، اين گسترش ). با1396بود (مالشاهي و همكاران، 

پيش  شهري جهان يك به شدن تبديل به سمت زمين كره نهايت
اخير،  هاي دهه در كه يابد ادامه مي درحالي روند اين .رود مي

پرجمعيت  شهرهاي ويژه به -ها شهر در ونقلحمل و جايي جابه
 مطرح شهري هاي ترين چالش اصلي از يكي عنوانبه همواره - 

 در چيزي هر از بيش آنچه). 1397است (ذوقدار و شباني، بوده
 سيطره و خودروها حضور، است ملموس ما كشور شهرهاي
 حضور .شهرها است كالبد بر موتوري نقليه وسايل حركت

 در ويژهبه را زيادي ترافيكي بار وتوريم نقليه وسايل روزافزون
گسترش  است. ضمن آن كهكرده ايجاد شهري پرتردد مراكز

روزافزون شهرها، مشكالت زندگي در شهر مانند ترافيك و 
آلودگي هوا را به شدت دامن زده است (عبداللهي و همكاران، 

 در بسياري از موارد، رسد مي نظربه ). با وجود اين،1392
 پياده عابران حقوق به توجه بدون  سواره حركت سهيلت رويكرد

 ).1393پور و عليزاده، (اماناست بوده غالب شهري مديران بر

محور بود،  جامعه امروز برخالف گذشته كه بيشتر انسان
و  ها ذاريگ تسياس ،و به تبع آناست خودرومحور شده

ري هاي شه ريزي بايد در طرح محور مي نقلوهاي حمل استراتژي
با وجود اهميت سيستم  .(Wang et al, 2019)دنبال گردد 

و الگوهاي رايج حمل، نقل در زندگي روزمره شهروندانوحمل
ازدحام اي نظير  عديدهمشكالت با نقل در شهرهايي نظير همدان 

 مصرف باالي سوختاختالل در آمد و شد مسافران و ترافيكي، 
توان گفت كه  تي ميعباربه .(Asif et al, 2014)مواجه است 

گاني نقل همومنظور بهبود حملسازوكارهاي بكار گرفته شده به
است. براي رفع اين مشكل گوي شرايط محيطي نبوده پاسخ

 ونقل همگاني هاي مناسبي براي بهبود حمل راتژيبايد است مي
هاي توسعه حمل  سازي استراتژي طراحي و پياده گردد. اما پياده

هاي به خصوصي  ازمند الزامات و زيرساختو نقل شهري نيز ني
اي،  هاي منطقه ط مختلف نظير تفاوتاست كه با توجه به شراي

تواند متفاوت باشد. امروزه، موضوع شكست اغلب  شرايط مي
سازي، به  ها به داليل متعدد از جمله اشكاالت پياده استراتژي

اصوالً . (Wu et al, 2013)است موضوعي اساسي تبديل شده
 اي و بخشي  ريزي و توسعه ملي، منطقه مباحث برنامه در

توان به صرف داشتن يك استراتژي و يا برنامه خوب به نمي
ها منوط به  اجراي موفق آن مطمئن بود. اجراي موثر استراتژي

تدوين و «هاي استراتژيك در هر سه حوزه  گيري حفظ جهت
استراتژي » كنترل و ارزيابي«و » سازي و اجراپياده«، »طراحي
براي اين منظور، شناسايي و شناخت  ).1393(نصرتي، است 

ها و نيروهاي موثر از يك سو و از سوي ديگر تحليل اثر  اولويت
موانع و نيرهاي بازدارنده بر استراتژي بسيار ضروري است. 

سازي استراتژي، محل تالقي نيروهاي بازدارنده و  فضاي پياده
ت. برآيند اين نيروها ميزان تقويت كننده داخلي و خارجي اس

ها را با توجه به اين كه منطق و كيفيت  موفقيت استراتژي
دهي شده باشد،  استراتژي تا چه حد دقيق و مناسب سازمان

كند. كاهش سطح عدم قطعيت عوامل محيطي  مشخص مي
ها را در  تواند زمينه و بستر موفقيت آن ژي، مي تاثيرگذار بر استرات

ورد نظر هموارتر نمايد. بر اين اساس حصول به اهداف م
توان گفت كه تحليل چيستي و چگونگي تاثير نيروهاي  مي

هاي توسعه حمل و نقل شهري  بازدارنده محيطي بر استراتژي
گردد. خروجي  ترين دغدغه اين تحقيق محسوب مي همدان، مهم

ها بر  بندي آن تحقيق، شناسايي اين نيروهاي بازدارنده و رتبه
ميت و سطح تاثيرگذاري بر استراتژي خواهد بود كه اساس اه

ريزي شهري و مديران حوزه حمل و  تواند براي مديران برنامه مي
ريزي  تدبيري در برنامه گذاري موثر و پيش نقل به منظور سياست

  شود.شهري استفاده 
  
  پيشينه تحقيق-2
 ونقل شهريحمل-1- 2

 يشهر هاي اصلي توسعه يكي از زمينهشهري حمل و نقل 
اي  به عنوان مجموعه). 1393(سرايي و محمدزاده،  گردد تلقي مي

از وسايل، امكانات، تسهيالت، مسيرها، قوانين و مقرارت به 
(آقاياري هير و  شود جايي افراد و كاالها تعريف مي منظور جابه
به  نظران از حمل و نقل ). بسياري از صاحب1394همكاران، 

سعه انساني و توسعه محيطي در توگفتمان عنوان فصل مشترك 
سيستم حمل . (Cong et al, 2016)كنند  ياد ميجايي  بعد جابه

و نقل شهري در هر شهر نتيجه روندي است كه از رشد شتابان 
شهرنشيني و به تبع آن افزايش جمعيت و وسعت جغرافياي 

در  .(Ming_W, 2019) حوزه شهري ناشي گرديده است
و نقل شهري، عوامل مختلفي انتخاب سيستم مناسب حمل 
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ها سيستم مصرف  ترين آن تاثيرگذار است كه يكي از مهم
هاي مورد استفاده و آثار و ابعاد زيست محيطي  سوخت و انرژي

بانك جهاني سه مساله . (Miranda & Silva, 2012)  آن است
، »تنوع نيازهاي مشتريان«اساسي مرتبط با حمل و نقل شهري را 

كنار آمدن با رشد سريع «و » هاي تجارت جهانيمطابقت با الگو«
. (Rose et al, 2011) كند عنوان مي» موتوري شدن حمل و نقل

توان بيان  مي  شهري  بافت و  و نقل حمل   شبكه  ارتباط  به با توجه
» شكل بافت شهري«با دو موضوع  ترافيك شهري  جريان  كرد كه 

عامل اصلي  سه  ط ارتباط دارد و خود توس» كاربري زمين«و 
شبكه  عملكردي  و  ظاهري  شكل «شود كه عبارتند از  هدايت مي

و » مسير  انتخاب شهروندان در  ترجيحات   «، »حمل و نقل 
بعضي  .(Gudmundsson, 2004) »حمل و نقل ابزار   انتخاب« 

هاي حمل و نقل را يك سيستم باز با  نظران، سيستم صاحب
ها  دانند. آن ايي و تعامل با محيط ميهاي مبتني بر پوي قابليت

  شمارند: اجزاي اين سيستم را اين چنين برمي
  ها؛ اجزاي ثابت. شبكه و ساختار حمل و نقل يا شبكه جاده •
ها و وسايل نقليه مستقر در شبكه اجزاي حركت. كليه اتومبيل •

  حمل و نقل؛
اجزاي كنترلي. قواعد استفاده از اجزاي ثابت و اجزاي حركت  •

ها)  ها و پايانهها، ايستگاه كننده چگونگي كنترل سيستم ن(بيا
 ). 1397(مرجاني و همكاران، 

متوليان حمل و نقل شهري در تمام دنيا در حال آزمودن 
هاي پيشرفته حمل و نقل هستند تا راهكارهاي  حل راه

سودمندي براي ارتقاي سطح كيفي و كارايي سيستم حمل و 
 از). 1394ازار و پورپيرعلي، منقل شهري تحقق يابد (عرب

در بخش حمل و نقل شهري،  مورد استفادهجمله راهكارهاي 
مترو، تراموا،  گسترش شبكه حمل و نقل عمومي شامل

سواري و غيره اشاره  ، دوچرخههاي ريلي ، شبكهراني اتوبوس
بندي كلي  در يك تقسيم ).1394زاده و همكاران، كرد (حسن

و » عمومي«هري را به دو گروه توان حمل و نقل درون ش مي
تقسيم كرد. اتومبيل، موتور و دوچرخه از جمله » خصوصي«

وسايل نقليه خصوصي و مترو، انواع اتوبوس عادي و تندرو، 
ريلي، هدايت شونده و غيره جزو وسايل حمل و نقل عمومي 

  ).1390(زياري و همكاران،  آيند به شمار مي
  

  ونقل عموميحمل-2- 2
اي از  تم حمل و نقل عمومي مجموعهمنظور از سيس

ها است كه هدف آن  افراد، امكانات و تجهيزات و زيرساخت
 مسافر به صورت انبوه در سطح شهر است جاييجابه

ويژگي اصلي اين نوع از  ).1392جعفري و رصافي،(استادي
دسترس عموم بودن آن است سيستم حمل و نقل، در 

سيستم حمل و نقل  در يك). 1391(قراگوزلو و همكاران، 

شود.  مي عمومي از انواع مختلف وسايل حمل و نقل استفاده
عمومي،  به طور كلي وظيفه اصلي هر سيستم حمل و نقل

انتقال و جابجايي سالم، سريع و راحت مسافران در مقياس 
 وسيع و بر حسب نياز است. خدماتي كه اين سيستم بايد

  شود: ارايه دهد به سه دسته تقسيم مي
  آوري مسافران از مناطق مسكوني و مناطق ديگر شهر؛ عجم •
آوري  انتقال مسافران به مراكز فعاليت تجاري، صنعتي و جمع •

 مسافران در فاصله بين مراكز مناطق ياد شده؛

 هاي تفريحي توزيع مسافران بين مراكز كار و زندگي و محل •
  ).1388شميراني، جو و مفيدي(كاشاني

هايي مانند  عمومي با روشتفاوت خدمات حمل و نقل 
تاكسي دربست، سفر اشتراكي و اتوبوس كرايه در اين است 
كه نوع خدمات سفر به صورت اشتراكي توسط افراد 

  شود. ناشناس، بدون توافق قبلي انجام مي
يكي از رويكردهاي مورد استفاده در اغلب شهرها، 

و هاي تندر هاي تندرو است. امروزه سيستم استفاده از سيستم
دنبال راهكارهاي مورد توجه شهرهايي قرار گرفته است كه به

باشند. در اقتصادي براي حل مشكالت ترافيكي خود مي
و نقل همگاني با  مجموع سيستم تندرو يك سيستم حمل

كيفيت باال است كه مسافران را سريع، راحت، ايمن و با 
با مرور  .(Banister, 2011) كندهزينه مناسب منتقل مي

هاي حمل و نقل تندرو در كشور،  اندازي سيستمراه يشينهپ
پژوهش قابل توجه داخلي مرتبطي در گردد كه  مالحظه مي

به دليل سابقه  ،اين حوزه صورت نگرفته است. ولي در مقابل
گيري اين سيستم در كشورهاي خارجي، مطالعات بيشتر شكل

خي از به بر 1زيادي در اين زمينه انجام گرفته كه در جدول 
  ).1391زاده، (پوراحمد و عمران ها اشاره شده است آن

هاي حمل و نقل هوشمند به عنوان يك فرم تغييرپذير  سيستم
ها،  جايي سريع مسافر كه متشكل از ايستگاه خطوط جابه
هاي مناسب جهت ارايه خدمات  و گذرگاه وسايط نقليه

 ها اين سيستم( گردد توسط وسايل نقليه هوشمند ذكر مي
  دهنده روشي براي بهبود حمل و نقل عمومي با  نشان
گذاري مرحله به  هاي نسبتاً پايين از طريق سرمايههزينه

ها، تجهيزات، سازي زيرساخت مرحله بر اساس يكپارچه
هاي باشند. سيستم هاي اجرايي و تكنولوژيك ميپيشرفت

حمل و نقل سريع اتوبوسي در شهرهايي در سراسر جهان 
پذيري در اجرا و توانايي اين اند. انعطافشكل گرفته

ها در ساخت سريع، مرحله به مرحله و اقتصادي بودن  سيستم
آن، زمينه رشد اين سيستم را فراهم آورده و بر گسترش 

). يكي 1390(زياري و همكاران،  ها افزوده است محبوبيت آن
توسعه حمل «اي حمل و نقل،  ترين رويكردهاي توسعه از مهم
است. اين رويكرد اولين بار از » همگاني يا عمومي و نقل
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ريز آمريكايي، مطرح شد و سوي پيتر كلتورپ، معمار و برنامه
از زمان مطرح شدنش تاكنون، از سوي انديشمندان و 

پردازان بسياري بازنگري و تعاريف و مباحث جديد  نظريه
زاده، متعددي به آن اضافه شده است (پوراحمد و عمران

و نقل همگاني،  توسعه حمل و نقل بر اساس حمل ).1391
محيطي و  هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، زيستجنبه

  هاي مختلف براي گزينه ترافيكي شامل فراهم ساختن
جايي، افزايش ميزان امنيت عمومي، افزايش تعداد جابه

 انجام و نقل عمومي، كاهش نرخ سفرهايمسافران حمل 
ش هزينه خانوار، كاهش ميزان آلودگي شده با اتومبيل، كاه

هوا و مصرف سوخت، حفظ و نگهداري منابع زمين و فضاي 
هاي احداث باز، افزايش توسعه اقتصادي، كاهش هزينه

قابليت استطاعت بيشتر  زيرساخت و فراهم ساختن مسكن با
جو و (كاشاني گيرد جامعه را در برمي براي اقشار مختلف

بر اساس ديدگاه كلتورپ، يك محله  ).1388شميراني، مفيدي
اي از يك دقيقه 10روي پياده با كاربري مختلط با فاصله

مدار، استفاده  نقل عمومي در يك محيط پيادهو  ايستگاه حمل
اتومبيل را براي  سواري وو نقل عمومي، دوچرخهاز حمل 

در توسعه مبتني بر  .كند تسهيل مي محلي نن و شاغالاساكن
عمومي بايد توجه داشت كه عالوه بر تمركز بر  و نقلحمل 

كاربري، سطوح  خصوصيات فيزيكي نظير تراكم، اختالط
و نقل عمومي و ارتباطات  رساني سامانه حملخدمات
 & Jeon) ها، بايد به معيارهاي كيفي نيز توجه شودخيابان

Amekudzi, 2005).  ويژگي بارز توسعه حمل و نقل

هايي از  ودن آن است كه شامل اليهمحور ب  همگاني، شبكه
  ).1396شوند (آزاده و حسنلي، هاي شعاعي مي خيابان

رويكرد ديگر مورد استفاده در توسعه حمل و نقل 
شهري، توسعه مبتني بر حمل و نقل ريلي است. توسعه 
قطارهاي با چرخ و ريل معمولي كه در نقل و انتقال مسافر 

  عنوان  ل حاضر بـهسابقه بسيار طوالني داشته و در حا
  شمار هاي حمل و نقل ريلي مسافري به ترين سيستمرايج
بندي از  آيند. اين سبك از حمل و نقل عالوه بـر تقسيممي

ها، به جهت سرعت نيز به دو گروه  كالس واگن لحاظ
گردند.  السير تقسيم مي قطارهاي با سرعت معمولي و سريع

ماً ساختاري مشابه اي عمو درون شهري و حومه هايمونوريل
داشته و داراي سيستمي شبيه به هم هستند. حداكثر سرعت 

هاي آن در ها بسته به طول مسير و تعداد ايستگاهاين مونوريل
  . (Salonen & Toivonen, 2013) شود نظر گرفته مي

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي حمل و نقل سريع اتوبوسي مرور بعضي مطالعات مرتبط با سيستم .1 جدول

  عنوان  نوع پژوهش  پژوهشگر(سال)  ديفر

  حمل و نقل سريع اتوبوسي: تاثيرات آن بر روي رفتار سفر در بوگوتا  نامهپايان  )2002(1جرج كاميلو   1
محور، تحليلي بر توسعه حمل و نقل محور سيستم  هاي سيستم سريع اتوبوسي در توسعه حمل و نقل توانمندي  نامهپايان  )2007(2 جودي مرديس  2

  سريع اتوبوسي در شهرهاي اتاوا، بريسون و پيتزبورگ
  نقل سريع اتوبوسي گيري براي ايجاد حمل وسيستم پشتيبان تصميم  نامهپايان  )2008( 3 ساراسي آسوانس  3
  بيروت لبنانريزي حمل و نقل سريع اتوبوسي پايدار در هاي تأثيرگذار و نيرومند: برنامهزيرساخت  نامهپايان  )2004( 4جومانا نبتي  4
  و نقلو نقل سريع اتوبوسي در كاهش گازهاي دي اكسيد كربن ناشي از حمل حمل تاثير   مقاله  )2006( و ويليام وينسنت 5ليسا جيرام  5
  نليل فرآيندهاي سياسي ايجاد سيستم سريع اتوبوسي در شهرهاي آسيايي، شهرهاي جاكارتا، سئول و پكحت  مقاله  )2004( 6نوآكو اتسوموتو  6

  ونقل شهري پايدارحمل-3- 2
حمل و نقلي است كه  ،حمل و نقل شهري پايدار

پايداري زيست محيطي از طريق حمايت از اقليم جهاني، 
زيست بوم، سالمتي عامه و حفظ منابع طبيعي را دنبال 

كند. هدف حمل و نقل شهري پايدار ايجاد سيستمي است  مي
مني كافي و بطور كه بتواند حركت انسان و كاال را با اي

  اقتصادي فراهم سازد به عالوه آن كه سفرها را با راحتي و 

  
  

). 1394منشادي و همكاران، (فالحسهولت همراه نمايد 
نظران معتقدند كه اين سيستم، بازتابي  بعضي صاحب

اجتماعي حمل و نقل را  –هاي محيطي  چندبعدي از هزينه
ي و قابليت تحمل بردار هاي بهره دهد، به ظرفيت انعكاس مي

  گذارد، ضمن اين كه بين نيازهاي محيطي احترام مي
جايي و ايمني و نيازهاي دسترسي، كيفيت محيطي و جابه

 نقل و پيشنهادي كلتورپ براي توسعه مبتني بر حمل نمودار .1 شكل
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 .(Pincetl et al, 2014)كند  سرزندگي توازن برقرار مي
پايداري در اين سيستم از حمل و نقل، بر دو قطب اقتصادي 

به حمل و نقل  و اجتماعي تاكيد دارد. قطب اقتصادي اشاره
عادالنه، كارآمد و قابل دسترس براي همگان و حمايت از 

اي متعادل و ايجاد  اقتصاد رقابتي پايدار از طريق توسعه منطقه
 آن مشاغل مناسب توجه دارد. از سوي ديگر، قطب اجتماعي

ها،  اي افراد و گروه بر برآوردن نيازهاي پايه و توسعه
و منطبق با سالمت انسان  ها و جامعه به روشي ايمن موسسه

و زيست بوم و حمايت از كاهش فقر و ايجاد عدالت نسلي 
يكي ديگر از ). 1395تاكيد دارد (محمدپور و همكاران، 

سازي است.  پارچه هاي حمل و نقل شهري پايدار، يك ويژگي
دارند كه ركن بنيادين موفقيت   نظران عقيده گروهي از صاحب

هاي  گيري قابليت حفظ جهت هاي حمل و نقل شهري، سيستم
ها با لحاظ نمودن اهداف كالن  بلند مدت توسعه اين سيستم

در اين  .(Pincetl et al, 2014)اجتماعي و اقتصادي است 
اي بر محيط زيست و  شود فشار و ضربه سيستم سعي مي

ها وارد نشود و انتشار دي اكسيد كربن و سالمتي انسان
آيد و نقل به وجود مي حملاي كه از طريق گازهاي گلخانه

حداقل گردد. البته بايد يادآور شد كه حمل و نقل پايدار 
صرفاً به مفهوم تغيير فناوري خودرو از سوخت فسيلي به 
هيبريدي و موارد مشابه نيست، بلكه كاهش تعداد و طول 

روي نيز از جمله راهكارهايي سفر و استفاده از روش پياده
ها و  امكان بهبود وضعيت خياباناست كه به صورت بالقوه 

شود، را  شهرها را كه موجب بهبود در كيفيت زندگي مي
 2در جدول ). 1391(قراگوزلو و همكاران، كند  دنبال مي

محور رويكردهاي مورد اشاره در ادبيات به اختصار اشاره 
  شده است. 

  هاي حمل و نقل سازي استراتژي پياده-4- 2
 80ي از اوايل دهههاي حمل و نقل  سازي استراتژي پياده      

ميالدي تاكنون مفهوم استراتژي و مديريت استراتژيك به 
جهت كيفي و فرآيندي تحوالت زيادي را شاهد بوده است 

(Hofman et al, 2018).  امروزه هنر تفكر استراتژيك به عنوان
نگري قرار  ريزي و آينده موهبتي كه در كانون مديريت، برنامه

 Tawse et)ها است  ها و سازمان مطالبه اغلب حوزهدارد مورد 

al, 2018)  . هنر نگاه استراتژيك از يك سو معطوف به توجه
انداز است و ازسوي ديگر به عنوان  بلند مدت به چشم

ها تجلي  اي كالن كه در همه راهكارها و تاكتيك نسخه
). امروزه 1396يابد، مطرح است (طيبيان و دانشفر،  مي

ها در قالب مديريت استراتژيك، يكي  ثر استراتژيمديريت مو

هاي مهم و راهگشا در حوزه مديريت و رهبري  از شاخص
بر اين اساس، فراهم ). 1394(سمندري، شود قلمداد مي

هاي مناسب در بعد ساختاري و ابزاري در  زيرساخت نمودن
هاي استراتژيك بسيار مهم و  گيري  حفظ و توسعه جهت

خصوص در ).1395همكاران،  اني و(طالقضروري است 
هاي متفاوتي وجود دارد  مراحل مديريت استراتژيك، ديدگاه

است. وي فرآيند  ها مربوط به ديويد ترين آن كه يكي از مهم
سازي مديريت استراتژيك را مشتمل بر سه گام تدوين، پياده

 ).2داند (شكل  و ارزيابي مي

  
 
 
 
 
 

  )1389(ديويد، فرآيند مديريت استراتژيك  .2شكل 

 

هر يك از اين سه گام داراي اهميت به خصوصي 
گيري استراتژي عمالً در مرحله  هستند. با وجود اين كه شكل

سازي و  شود، اما گام دوم كه مربوط به پياده نخست انجام مي
اجراي استراتژي است نيز بسيار مهم است. بعضي 

شي، هاي ملي و بخ نظران عقيده دارند كه در حوزه صاحب
نظر به پنج گروه عوامل  سازي هر استراتژي بايد با امعان پياده

، »منابع مالي«، »فرآيندها«، »ساختارها«، »منابع انساني«شامل 
(كاظمي، انجام گردد » گذاري و ارزشيابي نظام اولويت«

 10ها را معطوف به  سازي استراتژي ها موانع پياده آن ).1389
  ).3دانند (شكل  عامل بنيادي مي

  

)1389(ديويد، ها  سازي استراتژي هاي پياده چالش .3شكل 

  

  

كردن  تدوين و فرموله

  استراتژي

  استراتژيسازي  پياده

 

  استراتژيكارزيابي 

  )استراتژي(كنترل 
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  هاي حمل و نقل هاي ادواري سيستم رويكردها و نظريه .2جدول 

  ترين اقدامات و پيشنهادهاي مرتبط مهم  ايده/ تأليف اصلي  عنوان/ شرح نظريه  پرداز نظريه  دوره زماني

1860 -1880    
- 

شروع حمل و نقل 
 ريلي درون شهري

آهن به مراكز مهم هاي قطار و راهبديل ايستگاهت -
  هاي ورودي شهرترافيكي و دروازه

  آهن و مراكز بازارقديمي شهرهاي راهايجاد ارتباط بين ايستگاه -
  تسهيالت بهتر مسيرهاي ريلي و تمركز صنعت و جمعيت در شهرها-

سام باس   1930- 1900
 وارنر

حمل و نقل همگاني 
  توسعه مدار

  تاليف وارنر» اي ترامواي حومه«كتاب  -
ايجاد حمل و نقل عمومي توسط بخش خصوصي  -

  (عمدتاً در شهرهاي آمريكا)

اي جهت افزودن توسعه مسكوني در اطراف خطوط ترامواي حومه -
  ارزش به توسعه مسكوني

  فروشي تجاري در اطراف ايستگاه هاي ترامواي حومهايجاد خرده -

  پيتركالتروپ  1995- 1985
  بوتيچا شلي

توسعه وابسته به 
 حمل ونقل همگاني

  تاليف كالتروپ و بوتيچا» شهر آمريكايي بعدي كالن«
هاي حمل و نقل عمومي در توسعه دراطراف ايستگاه -

  جهت كسب حداكثر برگشت اقتصادي

  مدار در اطراف هاي خودروايجاد محدوده-
  هاي حمل و نقل عموميايستگاه

 اداري - هاي تجاريكاربري اختگذاري و ستمركز سرمايه -

هاي هاي ترابري در اطراف ايستگاه(نه مختلط) توسط دولت و آژانس
  حمل و نقل عمومي

سازمان   2000- 1900
مشاركت 
 اقتصادي 

  و توسعه

هاي حمل و نقلي كه سالمت عمومي يا سامانه -  حمل و نقل پايدار
 زيستي را به مخاطره نيانداخته و نيازهاي جا به جايي

شامل استفاده كمتر از منابع تجديدپذير و 
  سازدغيرتجديدپذير را برآورده مي

روي، پيمايي، پياده هاي پايداري شامل حمل و نقل عمومي، همجنبه-
سوز، موتور سواري، فناوري خودروهاي الكتريكي و دوگانه دوچرخه

ديزلي زيستي، حمل و نقل عمومي سريع شخصي و ساير انواع حمل 
  بزو نقل س

  پيتركالتروپ  2010- 2000
  هانك ديتمار

گلوريا 
  اوهلند

توسعه حمل و نقل 
  محورهمگاني

  »21شهرك حمل و نقلي قرن«كتاب 
روي متمركز ايجاد اجتماعات فشرده با قابليت پياده -

  هاي ريلي با كيفيت باالدر اطراف سامانه

ران هاي ريلي مشخصه برجسته مركز شهر با حداكثر تقدم عابپايانه -
  پياده

  كننده نقل حمايتي جمعو هاي خمل سامانه -
شده در حلقه پياده اطراف  فضاهاي پاركينگ كاهش يافته و مديريت -

  ها پايانه

توان گفت كه متفاوت و خاص نبودن استراتژي، عدم  مي
نفعان، ناتواني در تبديل  شناخت و درك استراتژي توسط ذي

عملياتي، پيوند نخوردن هاي  محتواي استراتژي به اقدام
استراتژي به اهداف عملياتي، پيوند نخوردن استراتژي به 

ها و در نهايت عدم  ساختارها و مراجع توزيع منابع و پاداش
هاي مورد نياز استراتژي از جمله عوامل اصلي  تبيين شاخص

. (Fox, 2010)ها هستند  سازي استراتژي ناموفقيت پياده
ل در چهار حوزه محتوا، زمينه، ) بعضي اختال2003( اكوموس

سازي  فرآيند و نتيجه را عامل اصلي عدم موفقيت در پياده
 ).4دانند (شكل  ها مي استراتژي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

سازي  عوامل موثر بر عدم موفقيت در پياده .4شكل 

 (Okumus, 2003)ها  استراتژي

هاي حمل و نقل پايدار،  سازي استراتژي به منظور پياده
ها، توانايي حفظ تعادل در عرضه و  ترين قابليت از مهميكي 

. ) (Wang et al, 2011تقاضاي حمل و نقل شهري است
هاي مديريت  تحقق اين امر نيازمند رصد مستمر شاخص

اي دنبال شود كه كالبد  شهري است. اين كار بايد به گونه
هايي كه شايستگي و قابليت  شهري به سمت قطب

ها  د دارد سوق يابد. اين قطبگيري در آن وجو چشم
هاي  توانند معطوف به يك فعاليت صنعتي، قابليت مي

زاده و همكاران، (اسماعيلگردشگري و موارد مشابه باشند 
در مفهوم حمل و نقل شهري، پايداري كالبدي  ).1396

  زندگي جمعي توأم با مشاركت رخ  واحدهاي همسايگي
شهري و افزايش  دهد و در سطح شهر، به تقويت محيطمي

 و مشاركت اجتماعات محلي براي يكپارچگي كالبدي كنترل
از سوي ). 1395(طالقاني و همكاران،  شودفضايي بيان مي - 

و نقل درون شهري، از جمله ديگر، فرسودگي شبكه حمل 
رساني و فرسوده، شبكه هماهنگ خدمات وسايل نقليه

 ,Wang et alكند  پشتيباني حمل و نقل را دچار اختالل مي

سازي استراتژي حمل و نقل شهري پايدار،  پياده. ) (2011
سازي  بدون پشتيباني موثر از اين سيستم ميسر نيست. پياده

بايد با در نظر گرفتن  هاي حمل و نقل شهري، مي استراتژي
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جايي باشد. امروزه  بهترجيحات و تمايالت مسافران در امر جا
ايمني و راحتي به عاملي مهم در يك شبكه مطلوب حمل و 

تامين ). 1388وطنخواه و قريب، (اقدس نقل تبديل شده است
ايمني براي عابران پياده يكي از اهداف مهم طراحي و 

ها  و نقل پايدار است. اين سيستمهاي حمل  سازي سيستم پياده
ان پياده در مقابل قرارگيري آنان راهكارهايي براي ايمني عابر

پور دهند (امان مي ارايهدر برابر ترافيك و هجمه وسايل نقليه 
هاي حمل و نقل  سازي موثر استراتژي پياده ).1393و عليزاده، 

ها و هنجارهاي  بايد متناسب با ارزش شهري پايدار مي
هاي اجتماعي  گران متعددي در مقوله اجتماعي باشد. كنش

بايد در نظر گرفته  كنند كه مي ل ايفاي نقش ميحمل و نق
اي  ها بايد به گونه سازي استراتژي شوند. سازوكار پياده

طراحي شود كه موضوع امنيت اجتماعي نه تنها دچار اختالل 
نگردد، بلكه تقويت كننده آن باشد. الزم به ذكر است كه 

اي از فضاي خصوصي  تواند سطح گسترده امنيت اجتماعي مي
خانه تا فضاي كامالً عمومي نظير يك سيستم حمل و يك 

 ).1396شهري را دربرگيرد (طيبيان و دانشفر،  نقل درون

اي انجام  بايد به گونه هاي حمل و نقل مي سازي استراتژي پياده
سوي اين سيستم با ديگر  شود كه رشد و توسعه متوازن و هم

). 1389هاي اقتصادي دنبال گردد (ديويد،  ها و سيستمبخش
نقش عامل اقتصادي به عنوان يكي از مسائل بنيادين حمل و 
نقل در مطالعات بسياري به اثبات رسيده است. اقتصاد حمل 

در . (Fox, 2010) و نقل، موضوعي مهم و قابل توجه است
و نقل و  هاي مختلف حملاين بخش، تقاضا براي شيوه

رآمد، هايي از قبيل دها براساس شاخصرقابت مابين شيوه
گيرد.  سر و ساير موارد مورد توجه قرار مي هزينه، نقطه سربه

طرفداران اقتصاد دولتي بر اين باورند كه در اقتصاد بازار آزاد، 
شود و تا دولت سيستم عرضه حمل و نقل دچار خدشه مي

در كارهاي بخش خصوصي دخالت نكند درآمدهاي بخش 
بخش  و نقل با دخالت بيشتردولتي از سيستم حمل 

 سلطاني و يابد (خصوصي و بازار رقابتي كاهش مي

و نقل،  از سويي ديگر، سيستم حمل ).1391منشادي، فالح
گذارد. اين تأثير فراواني بر كاربري زمين و ارزش زمين مي

تأثير زماني آشكار خواهد شد كه  سطحي از زمين براي 
شود، اين تأثير نه تنها تسهيالت حمل و نقل تصرف مي

دهد بلكه در سطح كيفي لگوي فضايي كاربري را تغيير ميا
گذارد هاي مجاور تأثير ميزندگي و بر ارزش زمين

قابليت پايداري سيستم حمل و نقل ). 1394(سمندري، 
سازي  كند كه نگاه جامعي به موضوع پياده شهري، الزام مي

هاي توسعه حمل و نقل وجود داشته باشد كه يكي  استراتژي
موارد محيط زيست است. پايداري زيست محيطي   از اين

بايد همگام با مسائل  شهري با توجه به اهميت آن مي
اجتماعي، انساني، فني و اقتصادي حمل و نقل پايدار مورد 

)توجه قرار گيرد  Ambrosino et al, 2016)  .  بر اساس
سازي  توان موانع پياده هاي انجام شده، مي بررسي

نقل شهري پايدار در همدان را به نه  هاي حمل و استراتژي
تواند با  بخش مجزا تقسيم نمود. هر يك از اين نه بخش مي

هاي طراحي شده،  سازي استراتژي تاثير بازدارنده بر پياده
  ).6ها را به چالش بكشاند (شكل  موفقيت اين استراتژي

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  مدل مفهومي تحقيق .6شكل 

  معرفي منطقه مورد بررسي  - 3
هاي توان در قالب راه شبكه معابر شهري همدان را مي

 5بندي نمود كه در شكل شرياني درجه يك و دو تقسيم
هاي شرياني درجه يك  راه شده است. ارايهتصوير مربوطه 

شود. اين بزرگراه  تهران مي - همدان شامل بزرگراه همدان 
شود از خاصيت شرياني درجه  ديك ميهرچه به همدان نز

شود، تا اين كه با رسيدن به خيابان  آن كاسته مي يك بودن
آيد. ضمن  باباطاهر ديگر شرياني درجه يك به حساب نمي

هاي  اين كه از كيلومترها مانده به دروازه همدان، انواع كاربري
خدماتي در دو طرف اين بزرگراه احداث شده كه اين عامل 

  .ه استها تاثيرگذار بود ن بزرگراهحمل و نقل اي  بر جريان
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كرمانشاه: اين جاده در ابتداي كار دست كم  - جاده همدان •
از نظر فيزيكي يك بزرگراه است. اين بزرگراه در امتداد 
خود به سمت شرق و با ورود به محدوده شهري همدان 

دهد و در معرض انواع  نقش عبوري خود را از دست مي
گيرد. در اين فاصله اين  هاي همسطح قرار مي تقاطع

 شود. اصلي تبديل مي 3ان به يك شريان درجه خياب

مالير: اين جاده نيز دست كمي از دو محور  - جاده همدان •
 نامبرده قبلي ندارد و در شرايط مشابه است.

رغم داشتن  كمربندي شمالي همدان: اين كمربندي علي •
هاي متعدد، با توجه به اينكه سه جاده عمده برون  تقاطع

كند، در زمره يك  مي شهري همدان را به هم متصل
 آيد. شرياني درجه يك به شمار مي

هاي شرياني درجه دو در همدان داراي يك الگوي  راه
شعاعي و حلقوي هستند. بخش قابل توجهي از شهر همدان 

گردد.  به مركز واحدي كه ميدان امام خميني است، متصل مي
بقيه مسيرها در خدمت اين الگو قرار دارند. بر اين اساس 

هايي كه از ميدان امام خميني در شش جهت  ه خيابانكلي
هاي شرياني درجه دو  اند، همگي در شمار خيابان كشيده شده

ها دو حلقه كمربندي  اين خيابان آيند. اصلي به حساب مي
مانند در اطراف ميدان امام خميني  را قطع كرده و به 

 ها عبارتند از: رساند. اين خيابان هاي پيراموني مي شهرك
اكباتان، باباطاهر، دكتر شريعتي، شهيد بهشتي، بوعلي و شهدا. 

سازان،  خيابان شرياني دو اصلي شامل بلوار شهيد چيت
  متري سعيديه است. 30ميرزاده عشقي، بلوار ارم و 

در حال حاضر معضالت شبكه شهري همدان بيش از 
اين كه مربوط به هندسه حلقوي شبكه باشد، متوجه عادت 

له نقليه به مركز شهر است. آمار ترافيك عبوري سفر با وسي
گانه در جوار ميدان امام خميني   هاي شش در مقاطع خيابان

نشان دهنده اين موضوع است كه رفت و آمد در اين مقاطع 
سنگين نيست. اين امر ناشي از كم بودن تعداد وسايل نقليه 
عبوري و يا عدم عالقه به عبور نيست بلكه به اين خاطر 

ت كه تراكم عابرين پياده دقيقاً در گلوگاه ميدان امام اس
گانه، مانع عبور وسايل نقليه است.  هاي شش خميني با خيابان

شبكه معابر همدان در درون محالت و بافت قديمي خود 
دچار تنگنا است. البته اين تنگنا موجب انسداد اين شبكه 

ع به شود ولي از خواست مردم كه دسترسي  روان و سري نمي
كند. شكافتن اين  ها است، پيروي نمي منزل خود در اين بافت

اي است  ها و ساخت خيابان، سياست شكست خورده بافت
هاي فرسوده خود  سازي و نوسازي بافت كه اكنون در قالب به

ها بلكه تمامي محيط  سازد. يعني نه تنها خيابان را نمايان مي
ا توجه به موارد ب شود. فرسوده دستخوش طراحي و تغيير مي

ترين نقاط قوت و فرصت شبكه ارتباطي  ذكر شده، اصلي
  توان اين چنين دانست: همدان را مي

اي تعريف شده و قابل شناخت  شبكه شهر همدان شبكه •
بندي و در محورهاي شرياني آن  فوري حداقل در استخوان

 است.

استعداد شبكه شهر همدان در استفاده عابرين از آن براي  •
 به مركز شهر بسيار باال است. رسيدن 

ارتباط همدان با تهران و كرمانشاه و مالير به صورت  •
آيد.  كمربندي نيست و در واقع نوعي قطع رابطه به حساب مي

هاي خارجي آنچنان در شبكه شهري  در عين حال اين رابطه
اند كه موجب مزاحمت متقابل بين ترافيك عبوري  دخيل نشده

هاي امام خميني و آيت  وند. بزرگراهو ترافيك درون شهري ش
اي است براي كساني كه هيچ كاري با شهر  اهللا نجفي گزينه

 همدان ندارند و مايلند به مالير يا كرمانشاه سفر كنند.

  
  
  
  
  
  
  
  

هاي شرياني درجه يك و دو شهرستان نقشه راه. 5شكل 

  همدان

  
  هامواد و روش-4

ه جهت روش اين تحقيق به جهت هدف كاربردي و ب
نفر از كارشناسان شهرسازي و  72توصيفي و پيمايشي است. 

هاي  ريزي شهري كه داراي اطالعات مناسبي از سيستم برنامه

اند.  حمل و نقل شهري بودند در اين تحقيق شركت نموده
نامه، دارا بودن  چارچوب انتخاب افراد جهت تكميل پرسش

ا خبرگي در حداقل ده سال سابقه كارشناسي، مديريت و ي

128 
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هاي مورد اشاره و اطالع از وضعيت شهري همدان بوده  حوزه
ساخته بوده است  نامه محقق است. ابزار مورد استفاده پرسش

كه اعتبار آن از طريق اعتبار صوري با مراجعه به كارشناسان 
ذيربط و پايايي آن با محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ به ميزان 

شناختي  توزيع جامعه 3دول حاصل گرديده است. در ج 82/0
  هاي ناپارامتريك شده است و براي توزيع داده ارايهخبرگان 

اسميرنوف و براي بررسي فرضيات  -از آزمون كولموگروف
  از ضريب همبستگي اسپيرمن نيز استفاده شده است.

  

  شناسي خبرگان توزيع جامعه .3جدول

  

گانه شناسايي  به منظور تعيين واقعيت رابطه بين موانع نه
سازي استراتژي از آزمون اسپيرمن استفاده شده  شده با پياده

 ارايهها  داري فرضيه نتايج آزمون معني 5. در جدول است
 .شده است

  ها (آزمون اسپيرمن) داري فرضيه نتايج آزمون معني .5جدول 
  نتيجه آزمون  سطح اطمينان  داري سطح معني  ضريب همبستگي اسپيرمن  شماره فرضيه (رابطه)

  پذيرش  %99  000/0  335/0  هاي حمل و نقل پايدار) سازي استراتژي پياده –اول (عوامل مديريتي 

  پذيرش  %99  000/0  389/0  هاي حمل و نقل پايدار) سازي استراتژي پياده –دوم (عوامل كالبدي 

  پذيرش  %99  000/0  421/0  هاي حمل و نقل پايدار) سازي استراتژي پياده –رساني  سوم (عوامل خدمات

  پذيرش  %99  000/0  336/0  پايدار)هاي حمل و نقل  سازي استراتژي پياده –چهارم (جاذبه و راحتي 

  پذيرش  %99  000/0  374/0  هاي حمل و نقل پايدار) سازي استراتژي پياده –پنجم (ايمني ترافيك 

  پذيرش  %99  000/0  411/0  هاي حمل و نقل پايدار) سازي استراتژي پياده –ششم (امنيت اجتماعي 

  پذيرش  %99  000/0  306/0  نقل پايدار)هاي حمل و  سازي استراتژي پياده –هفتم (كارايي اقتصادي 

  پذيرش  %99  000/0  442/0  هاي حمل و نقل پايدار) سازي استراتژي پياده –هشتم (زيست محيطي 

  پذيرش  %99  000/0  394/0  هاي حمل و نقل پايدار) سازي استراتژي پياده –نهم (كاربري زمين 
  

    ن-

ري شده آو هاي جمع به منظور اطالع از وضعيت توزيع داده 
اسميرنوف استفاده شده است. اين  –از آزمون كولموگروف 

ها بر حسب نرمال يا غيرنرمال  آزمون چگونگي توزيع داده
 4اين تجزيه و تحليل در جدول  جينتا دهد. بودن را نشان مي

نتايج  .گردد نشان داده شده است. همانگونه كه مالحظه مي
بر اين . دارديت حكا هاداده عيتوز نبودن نرمال از آزمون

ي همبستگ بيضرها از  اساس، به منظور بررسي فرضيه
 گرديده استفاده است كيناپارامتر كيتكن كي كه رمنياسپ

گردد، خبرگانِ  مالحظه مي 5همانگونه كه در جدول  .است
سازي  گانه را به عنوان موانع پياده تحقيق كليه عوامل نه

  اند.  قرار داده هاي حمل و نقل شهري مورد تائيد استراتژي
گانه، با توجه به غيرنرمال بودن  بندي موانع نه به منظور رتبه

ها از آزمون ناپارامتريك فريدمن استفاده شده  توزيع داده
ها  در  است. فرض صفر در اين آزمون اهميت يكسان گزاره

 سازي  گانه در پياده اين تحقيق عدم وجود تفاوت بين موانع نه

 
 

 

نتايج اين آزمون با استفاده از  6جدول استراتژي است. 
  .دهد را نشان مي SPSSافزار  نرم

  
  
  
  
  
  

هر يك از معيارها نشان  شاخص ميانگين رتبه 7در جدول 
) به عامل امنيت 73/4دهد كه باالترين ميانگين رتبه (مي

ترين مانع اجتماعي اختصاص دارد كه بدين معنا است كه مهم
هاي توسعه حمل و  ازي استراتژيس از نظر خبرگان در پياده

نقل شهري پايدار همدان عامل امنيت اجتماعي است. بعد از 
اين عامل، موانع مديريتي و كالبدي بيشترين تاثيرگذاري را 

  اند. در اين زمينه به خود اختصاص داده

  تعداد  سابقه كار  تعداد  مدرك تحصيلي
  0  سال 15تا  10  3  پلمديپلم و زيردي
  0  سال 20تا  15  5  فوق ديپلم
  30  سال 30تا  25  35  ليسانس

  42  سال به باال 30  23  فوق ليسانس
  12  زن  7  دكترا
  60  مرد  72  جمع

  نتايج آزمون فريدمن .6جدول 

Test Statisticsa 

N 72 

Chi-Square 44.001 

Df 6 

Asymp. Sig. .000 
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  هاي حمل و نقل شهري پايدار همدانسازي استراتژيادهبندي موانع پي. اولويت7جدول                                                   
  ميانگين رتبه  عنوان  رتبه (اولويت)

  73/4  امنيت اجتماعي  1

  44/4  مديريتي  2

  35/4  كالبدي  3

  26/4  جاذبه و راحتي  4

  88/3  ايمني ترافيك  5

  71/3  زيست محيطي  6

  56/3  كارايي اقتصادي  7

  39/3  كاربري زمين  8

  28/3  رساني خدمات  9

  
  

  

  گيري نتيجه-5
حمل و نقل شهري پايدار، نسبت به ساير رويكردهاي   

موجود از جايگاه قابل توجهي برخوردار است. اما اين 
هاي خود، دچار  سازي استراتژي رويكرد نيز در مرحله پياده

هاي  سازي استراتژي هاي جدي است. موانع آينده پياده چالش
اين تحقيق در قالب نه گروه حمل و نقل شهري پايدار در 

ترين گروه از اين موانع مربوط به  شناسايي شدند. مهم
هاي مربوط به احساس اختالل در امنيت اجتماعي  مقاومت

است. مقاومت، واكنش اوليه عامل انساني به تغيير است. با 
توجه به اهداف استراتژي كه در ذات خود با تغيير همراه 

ي دور از انتظار نيست. طرح بيني چنين واكنش است، پيش
استراتژي نبايد با منطق و سازوكارهاي اجتماعي و فرهنگي 
جاري امنيت اجتماعي شهر تالقي و يا تناقض داشته باشد. 
بافتار شهري همدان با توجه به قدمت ديرينه اين شهر، داراي 

هاي منحصر به فرد اجتماعي است كه تغييرات مورد  ويژگي
هاي جديد، نبايد تعادل اجتماعي  ژينظر در قالب استرات

گيري از چنين تقابل و  موجود را بر هم بزند. براي پيش
هاي اجتماعي در قبال  مقاومتي از طرف افراد يا گروه

گردد در قالب  ها پيشنهاد مي سازي اين نوع از استراتژي پياده
هاي گزينشي و عمومي، نظر مردم در فرآيند  نظرسنجي

مربوطه لحاظ گردد. ضمن اين كه در  هاي طراحي استراتژي
توان با مشاركت  ها نيز مي سازي اين استراتژي مرحله پياده

گران اجتماعي و نهادي، زمينه اجراي موثر اين  دادن به كنش
روي  ها را فراهم نمود. دومين گروه از موانع پيش استراتژي

هاي حمل و نقل شهري پايدار همدان،  سازي استراتژي پياده

مديريتي است. هر اندازه كه استراتژي خوب و مناسب  موانع
هاي اجرايي  طراحي شده باشد، چنانچه در قالب برنامه

بندي شده به صورت گام به گام  مشخص و اهداف كمي زمان
يابد. مديريت موثر  اجرا نشود، امكان موفقيت آن كاهش مي

گر ها را به يكدي ها و فعاليت تواند اتصال برنامه استراتژي مي
بيني نشده در فرآيند اجراي  هاي پيش برقرار نموده و تكانه

هاي مديريتي به  استراتژي را تدبير نمايد. عدم وجود قابليت
صورت بروز موانع ضد استراتژي، مانع از اجراي موثر 

سازي  گردد. سومين مانع اساسي در پياده ها مي استراتژي
كالبدي هاي حمل و نقل شهري پايدار، موانع  استراتژي

هستند. موانع كالبدي ريشه در درجه ناسازي و ميزان واگرايي 
ساختار جديد طراحي شده براي سيستم حمل و نقل با 
ساختار موجود اين سيستم دارد. عدم استفاده موثر از 

هاي موجود سيستم حمل و نقل جهت پيوند اين  قابليت
تواند  انداز مورد انتظار، مي ها و چشم عوامل به فرصت

هاي حمل و نقل شهري پايدار را با  سازي استراتژي پياده
مشكل همراه نمايد. به نظر خبرگان، موانع جاذبه و راحتي، 
ايمني ترافيك، زيست محيطي، كارايي اقتصادي، كاربري 

رساني از درجات بعدي اهميت برخوردار  زمين و خدمات
هاد بايد مورد توجه قرار گيرند. پيشن ها نيز مي هستند كه آن

گردد قبل از هرگونه اقدامي در جهت تدوين  مي
هاي توسعه حمل و نقل شهري همدان، اين موانع  استراتژي

هاي تخصصي حمل  ريزان شهري و حوزه گانه توسط برنامه نه
و نقل مورد توجه قرار گرفته و با اتخاذ راهكارهاي مناسب 

د طوالني ها و اسنا ها را از متن ها، استراتژي براي مواجهه با آن
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آرماني كه عمالَ در مقام اجرا به جهت تضادها و موانع متعدد 
 كنند، خارج نمايند. سازي پيدا نمي امكان پياده

  

  هانوشتپي -6

1.German camilo 

2.Judy, Meredith 

3.Sarathy Aswanth 
4.Jumana Nabti 

5.Lisa Jerram 

6.William Vincent 
 

  مراجع -7
 ،"توسعه حمل و نقل محور" ،)1396(  .ا.ح.،س.ر.، حسنلي، سآزاده، -

ميدان مصالي شهر رشت، كنفرانس عمران، معماري و شهرسازي 
 كشورهاي جهان اسالم.

هاي زمين با توجه ارزيابي كاربري" ،)1396( .ر.، حقيقتي، ف م.آزموده، -
، نشريه پژوهش و "تهران6ونقل مطالعه موردي: منطقه به دسترسي حمل

 .135-148 .)، ص28(8هري، ريزي شبرنامه
هاي توسعه ارزيابي سياست" ،)1392(  .،رصافي، ا .جعفري، ماستادي-

 ،هاي سيستم پويايياستفاده از مدل پايدار در بخش حمل و نقل شهري با
 .294- 281ص. )، 31(مديريت شهري، 

 ،)1396.، (روي دل، ج ز.افضلي گروه،  اصل، ا.كاشاني زاده، ح.اسماعيل-
ريزي در كنترل ترافيك شهري يابي راهكارهاي مديريت و برنامهارز"

)، 62(21ريزي، ، نشريه جغرافيا و برنامه"مطالعه موردي: كالنشهر تبريز
 .1-20 .ص

 ،)1394( .،شيرازي، حاميني م.جعفري، استادي م. حبيبيان، م.هير، آقاياري-
پژوهشي -، نشريه علمي"ونقل روستايي در ايرانبندي حملمنطقه"

 .25-47 .)، ص53( 19ريزي، جغرافيا و برنامه
بررسي اثرات كاربري زمين و " ،)1388( . و قريب، ف.وطنخواه، ماقدس-

- ، علوم و تكنولوژي محيط"ونقل سريع همگانيتوسعه شهري بر حمل

 .249-256 .)، ص3( 11زيست، 

ي هاشاخص سنجش و شناسايي" ،)1393( .عليزاده، ه س.پور، امان-
ونقل شهري در شهر اهواز، مجله جغرافيا و توسعه پايداري اجتماعي حمل

 .103- 115 .، ص")1)(پياپي2( 1فضاي شهري، 
ونقل تحليل سامانه حمل" ،)1393( ح. پناهي، س. سليمي، م. بيتي، -

و سنجش تحوالت و تدثيرات   (BRT)هاي تندرو شهرياتوبوس
، "هاي پيرامون در كالنشهر تبريزاجتماعي و اقتصادي ناشي از آن بر حوزه

  .19-53 .)،  ص49( 18ريزي، پژوهشي جغرافيا و برنامه-نشريه علمي
 

راهكارهاي  ارايهارزيابي و "، )1391( زاده، ب.عمرانو  پوراحمد، ا.-
در كالنشهر تهران با استفاده از مدل  BRTتوسعه سيستم حمل و نقل 

SWOT"36-17. )، ص11( 3، ريزي شهري، مجله پژوهش و برنامه. 
  

بيني سفر سازي فرايند پيشمدل" ،)1390( پ.،مكوندي،  ج. وجاسبي، -
ونقل درون شهري مبتني بر رويكرد تركيبي استنتاج ريزي حملدر برنامه

 .7-31 .)، ص17( 5، فراسوي مديريت، "فازي

 لتأثير فناوري حم" ،)1394( .،و طبيبيان، م ح.زاده، سلطان زاده، م.حسن-
مداري؛  هاي تاريخي با تأكيد بر پيادهنقل بر شكل و فعاليت در بافتو 

  )، 2( 5شناسي ايران، هاي انسانشهرداري تهران، پژوهش 12منطقه 
 .137-117ص. 

 و پارسائيان علي ترجمه ،استراتژيك مديريت" ،)1389( ،.ف ديويد،-
 هاي شپژوه دفتر انتشارات تهران، هفدهم، چاپ اعرابي، سيدمحمد

 ."فرهنگي

ارزيابي الگوي رفتاري شهروندان در " ،)1397پ.، شباني، ا.، (ذوقدار، -
  )، 5( 1، معماري شناسي، "ونقل شهريهاي هوشمند حملايستگاه

 .1-9 .ص
 ،)1390( .،پور، اابراهيم ص.محمدپور،  ا.مياندواب، منوچهري ك.زياري، -
هر تبريز با استفاده از ش  (BRT)نقل عموميو ارزيابي سيستم حمل "

  مديريت شهري.  ،)(SWOTرويكرد تحليل عوامل استراتژيك 
 .98-79ص. 

  بررسي ميزان اثربخشي " ،)1393( .،محمدزاده، زو  م.ح.سرايي، -
  پژوهشي جغرافيا و - هاي تندرو در شهر مشهد، نشريه علميسيستم
 .119- 137 .)، ص49( 18ريزي،برنامه

ونقل سازي سيستم حمليكپارچه" ،)1391( .ي، امنشادفالح سلطاني، ع.-
پژوهشي -، فصلنامه علمي"ونقل پايدارراهكاري در حهت دستيابي به حمل

 .47- 60 .)، ص5مطالعات شهري،  (
  پژوهي براي كارگيري آيندهبررسي نتايج به" ،)1394( .سمندري، ع-

نفرانس ، سومين ك"ريزي استراتژيك حوزه حمل و نقل شهر تهرانبرنامه
 هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري.المللي پژوهشبين

 

تعيين ارتباط بين " ،)1395( م. ثاراللهي، ص. و محتشم، س.س.،طالقاني، -
(حوزه  هاي مديريت دانش بر عوامل محتوايي و فرآينديسنجه

هاي كاربردي المللي پژوهشنامه چهارمين كنفرانس بين، ويژه"استراتژيك)
 .مديريت و حسابداريدر 
 

رويكرد تحليلي حكمروايي مطلوب در " ،)1396( طيبيان، م. و دانشفر، ا.،-
، چهارمين "آوري در شهرهاي ايران مديريت استراتژيك با تأكيد بر تاب

  كنفرانس ملي معماري و شهرسازي.
 

 ،)1392( .،بقالي، عفتح ب.زاده، قاسم ر.قهفرخي، سالك م.عبداللهي، -
هاي تندرو شهر ونقل اتوبوسي كارآيي عملكردي سيستم حملارزياب"

 .65-80 )، ص.3، (، مجله جغرافيا و توسعه شهري"تبريز
 

ونقل گذاري بهينه حملقيمت" ،)1394(و پورپيرعلي، م.،  مازار، ع.ا.عرب-
 12، "ونقلدرون شهري مطالعه موردي: شهر اصفهان، پژوهشنامه حمل

 .367-374 .)، ص4(
تحليل و بررسي " ،)1394( .منشادي، افالح منشادي، ا. روحي، ا.فالح-

 ونقل يكپارچه شهري در اقدامات الزم باري اجرايي شدن حمل

ريزي ، مجله پژوهش و برنامه"شهرها؛ نمونه موردي: شهرتهرانكالن
 .83-98.)، ص20( 6شهري، 

پايدار راهبردهاي توسعه " ،)1396(ضويان، م. ت.،  ز. احمدي، ت.فني، -
ونقل شهري با استفاده از تحليل شبكه مطالعه موردي: ساختار حمل
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پژوهشي جغرافيا و - ، نشريه علمي"ونقل كانشهر تبريزمديريت حمل
 .221- 242.)، ص59( 21ريزي، برنامه

تحليلي تطبيقي بر " ،)1391( .و سجاديان، م شيخ، ع.ا.آل ع.ر.،قرآگوزلو، -
 هوا به تفكيك مناطق شهرداري نقش حمل ونقل شهري در آلودگي

،  فصلنامه جغرافيا و  GISكالنشهر تهران (منوكسيد كربن)با بهره گيري از
 .40-22)، ص. 12( 4انداز زاگرس، ريزي شهري چشمبرنامه

هاي سيرتحول نظريه" ،)1388( .م.شميراني، سمفيديو  خ.جو، كاشاني-
 .3-14 .)، ص4( 3، ، نشريه هويت شهر"ونقل درون شهريمرتبط با حمل

 و الزامات( ملي راهبردهاي سازي پياده" ،)1389( .ص كاظمي،-
  ملي. دفاع عالي دانشگاه انتشارات تهران، اول، چاپ ،")ها ظرفيت

مدل  ارايه" ،)1397( ع.ر.،مينو،  م.ر. سعيدي، ل.پورعابدي،  ت.مرجاني، -
فصلنامه ، "ونقل شهري تهرانارزيابي تكنولوژي پايدار در حوزه حمل

 .1-18 .)، ص22پژوهشي اقتصاد و مديريت شهري، (-علمي
بررسي " ،)1396( مقدم، ب. و محتشمي، ت.بذرافشانح.ف. مالشاهي، -

هاي هاي كمي و كيفي مؤثر در ارزيابي عملكرد سامانه اتوبوسشخص
پژوهشي -، فصلنامه علمي"با رويكرد توسعه پايدار (BRT)تندرو

 .87-97 .)، ص23مطالعات شهري، (
 به ذهني مند نظام خطاهاي اهميت و نقش بررسي" ،)1393( ع.ر.، نصرتي،-

 اقتصاد سازي پياده كنفرانس تهران، ،"مقاومتي اقتصاد سازي پياده الزام عنوان
 مقاومتي.
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ABSTRACT 

Nowadays strategies as futuristic thinking, role essential in coordination strengths, and 

opportunities in resolving weaknesses and encounter with a threat. But strategies in the 

implementation stage are always surround by factors that challenge or reinforce them in 

the path to success. This study aims to focus on the barriers to the implementation of urban 

sustainable transport strategies, and how these barriers will be affected. The statistical 

population of the study included 72 urban planning and urban planning experts who had 

good information about urban transportation systems. The framework for selecting 

individuals provided that they have at least ten years of experience in the areas mentioned 

and informed about Hamadan's urban status. The purpose of the study is applied and based 

on a descriptive and survey research strategy and a questionnaire was used for data 

collection. Its reliability was obtained by calculating Cronbach's alpha coefficient of 0.82. 

The Kolmogorov-Smirnov test for how the data are distributed in terms of normal or 

abnormal components to determine the relationship between the identified nine fold 

barriers and the implementation of the Spearman test as well as the Friedman 

nonparametric test for ranking the nine fold barriers. The highest average rating of 4.73 is 

assigned to social security, which means that the most important obstacle for experts to 

implement sustainable urban transport development strategies is social security. After this 

factor, the managerial and physical barriers have been most influential in this regard. The 

results of the statistical analysis confirm the existence of nine obstacles in the 

implementation of strategies in this area. In order to reduce the uncertainties of social 

deterrence, it is recommended to develop appropriate mechanisms for the development of 

social and institutional stakeholder participation, along with the process of designing 

transport strategies and urban transport strategies. 
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