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 چکیده
هـا    هـا در ناـار رشـد نرای زیرتـا ت     تبـ  نن افـزایت تعـداد اتومبیـ     بـه  و جمعیت رشد روزافزون

همچاین تبب افزایت تقاضا  تفر در ایـران شـدا اتـت      و نق  موجب افزایت نرخ تصادفات و حم 
ــب ه    ــر ش ــ  ب ــار حاش ــر فش ــن ام ــود در  ای ــا  موج ــ  ه ــ  ون حم ــت     ق ــردا ات ــر ن ــدین براب را چا

هـا  زـزا ،    هزیاه و ها ازقبی  تصادفات، تخلفات،  سارت ونق   حم  مش الت مربوط به و مسائ 
رونـد رشـد تـری      و محیطـی، نـاهت ماـاب  انـر       ها  زیست شدا، نلودزی ها  تلف افزایت زمان

رو   تـرین مسـائ  پـیت    ز مهـ  نارا ی ی ا و ایمن ونق  حم  باعث شدا تا تأمین ونق   حم  تقاضا 
 و رو در جهـت ارتقـا  ایماـی    درحـا  توتـعه محسـوو شـود  ازایـن      و یافتـه  اغلب نشورها  توتعه

ها  مختلفـی مطـرش شـدا اتـت نـه هـر نـدای دارا          رتیدن به اهدا  موردنظر در این زمیاه، ززیاه
ونقـ    حمـ  د هوشما ها  یست شدا، اتتفادا از ت ها  طرش معایبی هستاد  از مؤثرترین ززیاه و  محاتن

هـا    در جهت افزایت ایمای هسـتاد  در ایـن پـژوهت تـعی بـر ایـن اتـت نـه بـا بررتـی اتـتراتژ            
با ی دیگر مقایسـه شـود     وونق  هوشماد تاجیدا  ها بر شب ۀ حم  ونق  هوشماد، میزان تأثیر نن حم 

شـورت زوجـی بـا     هـا بـه   صمراتبی اتتفادا شدا اتـت نـه شـا     برا  تحلی  پژوهت از تحلی  تلسله
ونقـ    نفر از  برزان و متخصصان در زمیاۀ حم  22نامه میان  شورت پرتت ی دیگر مقایسه شدا و به

ونقـ    در هوشمادتـاز  حمـ   هـا  حاشـ  از پـژوهت نشـان دادا اتـت نـه        یافتهتوزی  شدا اتت  
عامـ (،   2۳یریتی )معیـار مـد  عام  در ابعـاد مختلـف مؤثرنـد نـه شـام :       ۶5شهرها  میانی در نشور 
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شـوند  از میـان معیـار     عامـ ( مـی   11عام ( و نالبـد  )  2۳عام (، اجتماعی ـ فرهاگی )  11اقتصاد  )
به ترتیـب در اولویـت او  و    0.002و دانت فای مدیران با وزن  0.209مدیریتی، ثبات مدیریت با وزن 

هـا  اقتصـاد  نشـور بـا وزن      ری اند  در زیرمعیارها  مرتبط بـا معیـار اقتصـاد ، تحـ     ن ر قرار زرفته
بـه ترتیـب اولویـت او  و ن ـر را بـه  ـود ا تصـا          0.084و ثبات ارز نـرخ نشـور بـا وزن     0.099
نهـاد در تــروی    هـا  مـردی   فرهاگـی، تـازمان   ـانـد  در زیرمعیارهـا  مـرتبط بـا معیـار اجتمـاعی         دادا
در اولویـت دوی   0.07۶بـا وزن   در اولویت او  و وندالیسـ  شـهر    0.099ونق  هوشماد با وزن  حم 
در  0.1۳8اند و درنهایت در زیرمعیارها  مرتبط با معیار نالبد ، تأتیسات فاـی هوشـماد بـا وزن     بودا

 اند  در اولویت دوی واق  شدا 0.109یابی تأتیسات هوشماد با وزن  اولویت او  و زیرمعیار م ان

 هوشمادتاز ، شهرها  میانی ونق  هوشماد،  ونق  شهر ، حم  حم  های کلیدی: واژه
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Abstract 

The growing population growth and the increase in the number of cars, beside the 

mellow growth of transport infrastructure rates, has increased r rates of accidents and 

also increased the demand for travel in Iran. This leads to more pressure on 

transportation systems. Issues and problems related to transportation make the 

developed and developing countries to face one of the most important problems as a 

safe transportation; the issues included accidents, violations, damages and exorbitant 

expenses, increasing the waste times, environmental pollution, reducing energy 

sources and the rapid growth of transportation demand. In order to improve the safety 

and reaching the goals, various options have been proposed, each with those of the 

advantages and disadvantages. The most effective option was the use of intelligent 

transport systems to increase safety. In this research, it is attempted to investigate and 

compare the effect of intelligent transportation system strategies. For analyzing the 

research, hierarchical analysis has been used to compare the indicators in pair; the 

questionnaire was delivered between 22 experts and specialists in the field of 

transportation. The finding showed 65 effective factors to make the transportation of 

middle cities in the country intelligent; these factors are as follows: management 

criteria  (23 factors), economic criteria (11 factors), cultural - social criteria (23 

factors) and the physical criteria (11 factors). Among the management criteria, 

weighing management with weight 0.209 and the technical knowledge of managers 

weighted 0.002 were in the first and last priority, respectively.   The economic criteria 

included the economic sanctions of the country with a weight of 0.209 and the 

exchange rate of the country`s weight rate at 0.084, respectively. The social – cultural 

criteria included the organizations of the institution in the promotion of intelligent 

transport system with a weight of 0.099 in the first priority and urban vandalism with a 

weight of 0.076 in the second priority. The physical criteria included the intelligent 

technical facilities with a weight of 0.138 in the first priority and the subsequent 

location of the intelligent facilitiesweight of 0.109 in the second priority. 
keywords: Urban transportation,  Intelligent transportation, make smart, 

middle cities of Iran 
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 مقدمه
 ریـز   ترین نیازها  بشر در برنامه عاوان ی ی از مه  جایی ناال و مسافر به ونق  و جابه حم 

هـا    زیـرد  مـوارد متعـدد  ازقبیـ  نلـودزی      ها  نالن نشورها موردتوجه ویژا قـرار مـی  
ها  ماد  و معاـو  ناشـی از تصـادفات، اتـال  زمـان و انـر   و        یطی،  سارتمح زیست

ماظـور غلبـه    شوند  باابراین بههمچاین معضالت ترافی ی ازجمله چاین مش التی شمردا می
هـا  تـاتی    هـا  مـذنور بـا روش    بر مش الت فوق با توجـه بـه ایا ـه غلبـه بـر محـدودیت      

ا  حاش  در ت اولو   ارتباطـات و ال ترونیـ    ه نگاهی به پیشرفت غیرمم ن اتت، با نی 
ونقـ  در   ونقـ  هوشـماد بـرا  حـ  مشـ الت حمـ        ها  حم  و از ننجا نه امروزا تیست 

هـا    جوام  بشر  موردتوجه نارشااتان این حوزا اتت، بـر نن شـدی  تـا ازطـرش تیسـت      
)فغانی عمران، ونق  اتتفادا نای   ها  حم  عاوان تیاتت نلی تامانه ونق  هوشماد به حم 

 نسب تمیرا و محدثه(   احسانی

با پیشرفت شاای  ال ترونی ی و فااور  اطالعات در اوا ر تدۀ بیست  و ناربرد این 
هـا    ریـز ، طراحـی و مـدیریت تـامانه     تامانه در تطوش مختلف، تـامانۀ نـویای از برنامـه   

بسـیار مـؤثر  جهـت     عاوان راه ار ونق  هوشماد به ها  حم  ونق  نش ار شد  تامانه حم 
  بهبود وضعیت حرنت یا نـاهت  رود شمار می ونق  زمیای به ها  حم  بهبود نارایی تامانه

تران  ترافی ، افزایت ترعت عمل رد  شب ۀ ترافیـ ، افـزایت ایماـی، نـاهت اثـرات      
محیطی در مصر  انر  ، ارتقا  تطح رضایت عمومی ناربران و مطلوبیت  بار زیست زیان
نارزیر   ها  موجود ازجمله مزایا  به گانی و نیز افزایت نارایی زیرتا تونق  هم حم 
ور  تـامانه )نـارایی و عمل ـرد(،     بهـرا  بـاالبر  ونقـ  اتـت     هـا  هوشـماد حمـ     تـامانه 
جــویی در نیــرو  انســانی، حــذ   طــا  انســانی و ضــعف انســانی و     از اهــدا    شــرفه
هـا  مختلـف در تـطح جهـان نشـان       نها  هوشماد اتت  تجارو زونـازون تـازما   تامانه
هـا  ناترلـی را رفـ      راحتـی بسـیار  از مشـ الت تـامانه     دهد نه فااور  اطالعـات بـه   می
 ( 1۳88ناد )موتویان و شفر ،  می

هـا   ا  از ابزارهـا، ام انـات و تخصـص    ونق  هوشـماد بـه مجموعـه    ها  حم  تیست 
افزار  و مخـابراتی زفتـه     ، تختافزار ها  نری ازقبی  مفاهی  مهادتی ترافی ، ت اولو  

ماظـور بهبـود نـارایی و ایماـی در تیسـت        شـورت هماهاـو و ی رارچـه بـه     شود نه بـه  می
ور   (  میزان نـارایی و بهـرا  2009، 1زادا و رحیمی شوند )افاد  نار زرفته می ونق  به حم 
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نه با ترعت ها  اطالعاتی و ارتباطی اتت  ونق  هوشماد تابعی از فااور  ها  حم  تیست 
ونقـ    هـا  حمـ    ریز  تیست  بسیار زیاد در حا  تغییر اتت  باابراین با زذشت زمان، برنامه

هـا    شـدا بـرا  تیسـت     هـا  انجـای   ریـز   رو، برنامـه  یابد  ازاین هوشماد اهمیت بیشتر  می
طـور مسـتمر موردبـازبیای     روز باشاد  بدین معای نه بـه  ونق  هوشماد باید اجرایی و به حم 

قرار زرفته و نیازها  جدید و راهبردها و راه ارها  نوین را موردبررتی قرار دهاـد  پـ    
ونق  هوشماد در تطح ماطقه و نسب تجربۀ نافی، برنامۀ  ها  حم  از اجرا  بر ی تیست 

زادا و هم ـاران،   ونق  هوشماد باید مجدداً موردبازبیای قرار زیرد )افاـد   ها  حم  تیست 
ها با درنظـر زـرفتن هرچـه     ریز  این تیست  الزی اتت در طراحی و برنامه ،ور (  ازاین1۳9۶
بــه قابلیــت ارتقــا  تیســت  در نیاــدا اطمیاــان حاشــ  نــرد  در   تــر جزئیــات، نســبت دقیــ 
ونقـ  ازقبیـ  نیازهـا      ونق  هوشماد باید به نیازها  نتی حم  ها  حم  ریز  تیست  برنامه

زویی بـه   ها جهت پاتخ ماظور ت می  وظایف این تیست  ماد  تیست  به جغرافیایی و وظیفه
(  برا  این ماظور، بـا تعریـف   1۳9۶نیازها  نیادا توجه نرد )مهر  و ابراهیمی ده رد ، 

زیـر    ونقـ  هوشـماد و انـدازا    ها  حم  ور  تیست  ها  عمل رد  در زمیاۀ بهرا شا ص
تاجت عمل ـرد و نـارایی اجـزا      ها، اقدای به ها با اتتفادا از روش تحلی  پوششی دادا نن

ور  شـدا اتـت  اتـتفادا     ها جهت ارتقا  نارایی و درنتیجه بهبود بهـرا  مختلف این تیست 
ونقـ    ها  حم  ها  مرتبط با تیست  روش با توجه به اهمیت نارایی در توتعۀ فعالیت ازاین 

توانـد   هـا، مـی   ت بردار  و نگهداشـت ایـن تیسـ    بر بودن  رید، بهرا دلی  هزیاه هوشماد و به
هـا باشـد  در ایـن پـژوهت      باد  ایـن فعالیـت   روی رد  بسیار مؤثر جهت انتخاو و اولویت

زیرنـدا بـا تـا تار شـب ۀ پایـدار  مااتـب جهـت حفـ           نارایی درنمد واحدها  تصـمی  
شـدا   دادا شود  از مزایـا  روش ارائـه   دتت نوردا می زیرندا به باد  واحدها  تصمی  دتته

ناد نه از  زیران نم  می تحلی  حساتیت در زمیاۀ نارایی درنمد به تصمی این اتت نه 
ارزیـابی را بایـد تغییـر دهاـد      دید اقتصاد  تا چه میزان ورود  و  روجی واحـدها  تحـت  

 ( 2002، 2؛  و2012، 1ور  و تود را داشته باشد  )و  ا  نه بیشترین بهرا زونه به
 

 مبانی نظری

نیازهـا    تـرین  عاوان ی ی از مه  ناال و مسافر به جایی هونق  و جاب حم ونق :  حم 
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در چاـد دهـۀ زذشـته    زیرد   نشورها موردتوجه ویژا قرار می نالن ها  ریز  بشر در برنامه
نشـور در زیرباـا     اشـلی  هـا   زیرتـا ت  عاوان ی ی از ونق   به حم  ها  توجه به تیست 

ونقـ   در   حمـ   ت اتـت  تیسـت   با ترعت در حـا  افـزای   نشور قدرت تیاتی و اقتصاد 
 بحث اتت نه در این مطالعه بیشتر بـر رو   ها  مختلف زمیای، دریایی و هوایی قاب  بخت

 تمرنز شدا اتت  زمیای ونق  حم  تیست 

و رشـد   عاـوان ی ـی از عوامـ  مهـ  حیـات      بـه  ونق  شهر  ونق  شهر : حم  حم 
 نشـورها   ور  نه در شهرها ط ونق  مطرش اتت، به اقتصاد  شهر، مؤثرترین جزء حم 

هـا و    ـانوادا  درنمـد  درشـد  1۶تـا   8بودجه، بین  درشد 25تا  15درحا  توتعه اغلب بین 
ونقـ  شـورت    شهر  در بخت حم  ها   ها در زیرتا ت زذار  درشد ترمایه ۳۳بیت از 

شـهروندان،   روزمـرۀ  هـا در زنـدزی   تیسـت   این اهمیت جهانی(؛ اما باوجود )بان  زیرد می
 محیطی، اجتماعی و اقتصـاد   زیست تاگین ها  هزیاه ونق  به تحمی  رای  حم  گوها ال

 ( 1۳95و برار ،  شود )رضویان ماجر می

رود نـه از دو بخـت    شـمار مـی   شـهر  بـه   بخشـی از تسـهیالت   ونقـ  شـهر    حم 
ونقـ  عامـ     ونق  شخصی ) صوشی( تش ی  شدا اتت  حمـ   ونق  عمومی و حم  حم 

ونق  اقتصاد ، راحـت و   تأمین حم  ترافی  تت و ی ی از اهدا  مهادتیپویایی جامعه ا
 ( 58،   1۳82ترافی ،  ها  ناال و انسان اتت )تازا برا  ایمن

نااـدۀ پویـایی و    بیـان  شـهر   هـا   عاوان بخشی از فعالیـت  ونق  شهر  به نظای حم 
نـدا تصـور   تـوان شـهر را ز   نمـی  جایی ش  بدون جابه ی  مجموعۀ شهر  اتت  بی حیات

تـوان نن را جـدا از    نمـی  تقریبـاً  ها ترنیب شـدا اتـت نـه    زندزی با چاان فعالیت نرد  این
تـا تمانی و فضـا    هـا   شمار نورد  ی  شـهر از دو عاصـر اشـلی تـودا     ها  روز به فعالیت

ها  م ان شود  این ها  مسقف را شام  می تا تمانی تمای م ان ها  تش ی  شدا اتت  تودا
مس ونی، تجـار ، ادار ،  ـدماتی و     هسـتاد  فضـا      زونازونی ازقبی  دها ناربر دارا 

ــابراین دارا  تــقف نیســتاد شــام  مــی  هــایی را نــه تمــای م ــان ــابر،  شــود  با شــب ۀ مع
 ها و     جـزو فضـاها    تا تمان تبز دا   محدودۀ ها، فضاها  روباز، ارگ ها  پارنیاو

شـهر ترنیبـی از ایـن دو عاصـر اتـت و      نالبـد    شوند  بافت و محـیط  شهر  محسوو می
وجـود  تـا تمانی و فضـا بـه    هـا   فیزی ی شهرها از نحوۀ ترنیب و تعـداد تـودا   ها  تفاوت
عاـوان عااشـر تـودۀ     هـا بـه   شـدا توتـط انسـان    تـا ته  ازر تمـای ابایـۀ   ترتیب نیاد   بدین می

به معـابر در  ها  میان نن تلقی شود بخت زیاد  از فضا  شهر  تا تمانی در مجموعۀ بافت
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 ( 14،   1۳7۶یاباد )مهادتی مشاور نمود راا،  ونق  ا تصا  می شب ۀ حم 

جایی مسافر از م انی از شـهر   جابه شهر  درون ها  تیست  هد  تمامی طور نلی به
تـوان   شهر و اهمیت نن و تعداد جمعیـت نن مـی   باتوجه به موقعیت نه اتت دیگر م انی به

 نرد  اتتفادا ه  با مجزا یا طور ها به از هری  از تیست 

 هـا  مختلـف اتـت نـه     تـالۀ نسـ    هر شهر حاشـ  تـالش چاـدین    بافت و تیما 

 مم ن اتت حاو  ها بافت بیاورند  این انسانی و در ور توجه پدید اند انوتیستمی توانسته

تخریب و نابود   باید از ززند نه باشد از اشو  و قواعد معمار  و شهرتاز  هایی زاجیاه
طراحـی و   تیسـتمی  شـ    طـور مـاظ  و بـه    باید به ونق  شهر  ها  حم  شوند  شب ه حف 

طور بهیاه انجای دهاد تـا مشـ      نن مسئولیت  ود را به نه هر ندای از اجزا  احداث شوند
 وجود نیاید و معضلی در شب ه به

 نـای تیسـت    دیگـر  بـه   ونقـ  در جایگـاا   حمـ   تیسـت   ونق  هوشماد: امروزا حم 

 تیسـت   جـایگزین  نـه در چاـد تـا  نیاـدا     بیاـد، تیسـتمی   هوشماد  ود را می نق و حم 

ها  واهد بود  تقریباً  اشلی دولت ها   واهد شد و پیشرفت و توتعه در نن از برنامه ناونی
 بـه  ونقـ   حم  مسئلۀ بهبود عاوان ی  روش نارنمد برا  ها به تیست  این از دو دهۀ زذشته

 (  2011و هم اران،  1نار زرفته شدا اتت  ) نو
ظرفیت مـؤثر   تاتی و معمو ، موجب افزایت ها  ونق  هوشماد درناار روش حم 

 ایماـی  تسهیالت و زامی مؤثر در توتعۀ فااور  و ارتباطات و افزایت نارایی تاز  و بهیاه

ونق  هوشماد با محوریت مثلث هوشماد راا،  ودرو و راناـدا در   ها  حم    تامانهشود می
ایمـن،   ترافیـ ، راناـدزی   مـدیریت  تـاز   پیشرفته، بهیاه ناوبر  ازجمله مختلفی ها  زمیاه
 شـهروندان  نمـ   امداد  بـه  ونق  عمومی و تجار  و پشتیبانی عابران پیادا و وتای  حم 

 نید  می

هسـتادنه در   نـوین  هـا   متشـ   از فاـاور    هایی ونق  هوشماد، تامانه تامانۀ حم 
 نااد  می ایفا ونق  زمیای، امروزا نقت بسیارمهمی تامانۀ حم  ریز  برنامه

زیـرد   در   نارهـا قـرار مـی    بهیاه از انـر   و زمـان در تـرلوحۀ    اتتفادۀ در تمای دنیا
 ماظور رتیدن به این هـد  حرنـت   اتتفادا از فااور  به با جدید ونق  نیز طرش ها  حم 

ور   هـا  بهـرا   طیـف  ونقـ  و  ـدمات مختلـف نن، ی ـی از     نااد  نظای هوشماد حمـ   می
ونقـ  و   جدیـد ادارۀ شـب ۀ حمـ     وتیعی از ابزارهـا   ونق  طیف هوشماد حم اتت  نظای 

                                                                                                                                        
1.  Zhang  
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 ها  ونق  در قسمت حم  تیست  هوشمادتاز زیرد   می رتانی به مسافران را دربر  دمات

هوشـماد،   یـابی  ها، م ان راا هوشماد، هوشمادتاز  رانادزی تعریف اتت نه مختلفی قاب 
 هستاد  تیست  ترین عااشر این هوشماد و     از مه  ها  زیرتا ت
نـاال و   جـایی  حرنت و جابـه  نارایی ونق  افزایت هوشماد حم  دتتاورد ترین مه 
باـد    ریز  و زمان برنامه بهبودونق ،  حم  شدید اشتباهات انسانی در تیست  ناهتمسافر، 
عملیـاتی   هـا   هزیاه یمای، ناهتا ونق ، افزایت ونق ، بهبود و ارتقا  مدیریت حم  حم 

مشتریان و ذیافعـان از   رضایت محیطی و مصر  تو ت، افزایت و ناهت عوارض زیست
ترافی  و تصادفات اتـت  اتـتفادا از    ها و ناهت ها و بزرزراا بخت، ارتقا  ظرفیت جادا

ااـدزان از  ن ها و تأثیر مستقی  بر اتـتفادا  جویی در تایر هزیاه نوین، ایجاد شرفه ها  فااور 
 ونق  هوشماد تامانۀ حم  ونق  اتت  ابزارها  هوشماد حم  ها  تامانه ها  دیگر ویژزی

زیسـت و افـزایت    محـیط  نیفیـت  هـا، افـزایت   جویی در وقت و حفـ  جـان انسـان    با شرفه
تـامانۀ  شـوند    ونقـ  مـی   تـامانۀ حمـ    عمل ـرد  تجار  باعـث بهبـود   ها  فعالیت ور  بهرا
درناـار روش تـاتی احـداث     توجـه بـه مزایـا  فـراوان نن، امـروزا     بـا   ونق  هوشماد حم 

ونقـ  پایـدار    دتتیابی بـه حمـ    برا  عاوان روی رد  شود و به می جدید، اتتفادا تسهیالت
 اتت 

تمـای امـور  واهـد     بهیاـۀ  بسـزایی در مـدیریت   تأثیر امروز  نوین با فااور  نشاایی
بسـیار   ناـونی شـدا و شـرایط    تیسـت   هوشـماد باعـث بهبـود    ونق  حم  ها  تیست داشت  

 ناد  می ایجاد مطلوو را در جامعه در ابعاد زونازون

شهرها  میانه: اشوالً افزایت جمعیت و تعداد شـهرها  بـزرگ بـه ضـرر شـهرها       
ناد و تقویت شهرها  میانـه روش مااتـبی بـرا      میانی، نوچ  و روتتا ـ شهرها عم  می 

عاـوان روشـی در    تواند به و تعاد  اجتماعی اتت و میتوتعۀ فضایی و ایجاد رشد اقتصاد  
ا  در  رتـد چاـین رشـد و توتـعه     نظـر مـی  مقاب  رشد شهرها  بزرگ عم  ناـد؛ ولـی بـه   

شورتی ش    واهد زرفت نه این شهرها از درون  ود دچار مش الت شـهرها  بـزرگ   
ازند  ازطرفـی  در مقیاس  رد نباشاد و فضا  مااتب را برا  نس  ناونی و نیادا فـراه  تـ  

ریز  از ابزار مدیریت اتت، ازتویی  ود مستلزی بررتـی و شـاا ت    باتوجه به ایا ه برنامه
هـا در   ها و تاگااها  نن اتت؛ درنتیجه باید بررتی و شاا ت نواحی شهر  و تحلی  قابلیت

ن ترین راهبردها  موجود در ای ریز  شهر  موردتوجه قرار زیرد  ی ی از مه  فرایاد برنامه
زونه شهرها در شب ۀ شـهر  نشـور    زمیاه، توجه به اندازۀ شهرها  متوتط و حمایت از این
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شـهرها و ا تصـا     رویـۀ نـالن   اتت  در نشورها  درحا  توتعه ازجمله ایران، رشد بـی 
دادن همۀ ام انات ماطقه به این نقاط، توزی  نامتوازن و نامتعاد  جمعیت را بـه دنبـا  داشـته    

هـا  بسـیار  را    ه  ـود ماشـأ بسـیار  از مشـ الت بـودا و ناهمـاهاگی      نه ایـن مسـئل  اتت 
 ( 1۳9۶، زادا وجود نوردا اتت )ابراهی  به

رتد، اهمیـت دادن بـه شـهرها  میانـه،      نظر می موجود به ها  ایا  براتاس دیدزاا
زای مؤثر  در تمرنززدایی، توزیـ  مجـدد ماـاب  و درنمـدها و همچاـین نـاهت فشـار بـر         

هـا  مـداف     هر  در ماـاط  مرنـز  اتـت  درعـین حـا ، براتـاس نظریـه       محیط زیست ش
تواناــد در درون یــ  شــب ۀ شــهر  متــوازن و برپایــۀ  شــهرها  متوتــط، ایــن شــهرها مــی

، یار رشد و توتعه ایفا ناد )بـرار   ها  موردانتظار را هماناد ی  نات مراتب، نقت تلسله
1۳97 ) 

میانـه   تـرین مـوارد در شـهرها     توجـه  میانـه: ی ـی از قابـ     ونقـ  در شـهرها    حم 
 ونق  اتت  )متوتط(،  تیست  حم 

باتوجـه بـه رشـد نالبـد  و     ، زیـاد  بـالقوا  هـا   تـوان  وجـود  با برا  مثا  شهر تار 
در اتـتان، قـدمت و پیچیـدزی معـابر       ـودرو  مال یـت  زستردا و درپی نن افزایت فضایی

 قـ  عمـومی، نقـص و نمبـود    ون هـا  حمـ    تـامانه  عرض بودن معـابر، نمبـود   شهر ، ن 

ونقـ ، زـرایت بـه اتـتفادا از      ها  حم  اتتانداردها  الزی درزیرتا ت ها، نبود زیرتا ت
 هـایی  نامـه  نیین ونق  عمومی، نبود یا نمبود فضاها و حتی ونق  شخصی به جا  حم  حم 

ناـد، عـدی    مـی  تـوار  را ترغیـب   رو  و دوچر ـه  ونق  عمومی و تبز مث  پیـادا  نه حم 
شهر  و عدی دتترتی  دادا در مااط  فقیرنشین تصادفات رخ میزان براتاس اجتماعی ایایم

 دنبـا  نن، انـواع پیامـدها     اقشـار مختلـف جامعـه و بـه     ونقـ  شـهر  در بـین    برابر به حم 

طبیعـی، بـروز    هـا   ازجملـه: افـزایت مصـر  تـو ت، هـدر رفـتن تـرمایه        محیطی زیست
شهر  و درنهایت،  زیست محیط نیفیت وا، ناهتنلودزی ه ویژاها  مختلف به نلودزی
 ( 1۳95اتت )رضویان و برار ،  شهروندان تالمتی و نتایت تهدید

 

 پیشینة پژوهش

ها  مرتبط با موضوع موردمطالعـه بـرا  تسـلط بـر      در هر پژوهت علمی، بررتی پیشیاۀ پژوهت
هـا    یـت مقایسـۀ یافتـه   نـار  و درنها  هـا، جلـوزیر  از دوبـارا    ها  نن موضوع، نزاهی از یافته

زرفتـه، از ضـروریات اتـت  باـابراین در ادامـه،       هـا  شـورت   ها  دیگر پژوهت پژوهت با یافته
 ونق  هوشماد ارائه شدا اتت  ها  دا لی و تر   ارجی مرتبط با حم  پیشیاۀ پژوهت
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 1۳95ها  هوشماد دانشگاا شاعتی امیرنبیـر در تـا     ونق  و تیست  پژوهش دۀ حم 
 9اند نه ایـن تـاد دارا     مشخص نردا« ونق  هوشماد ایران تاد ملی حم »ا عاوان پژوهشی ب

هـا، م انیسـ  انتخـاو     زیرتاد اتت نـه در هـر زیرتـاد ضـمن ارزیـابی اهـدا  و نیازماـد        
بـردار    ها  تجهیزات و نحوۀ بهرا ها و بسته ونق  هوشماد و زیرتیست  ها   دماتی حم  بسته
زادا  مالحظات اجرایی موردنیاز در هر ندای تشریح شدا اتت  افاـد  ها و  ها و مسئولیت از نن

ونقـ  هوشـماد    ور  تیست  حمـ   تاجت بهرا»( در پژوهت  ود با عاوان 1۳9۶و هم اران )
هـا  هوشـماد    دریافته اتت نـه تیسـت   « ها زیر  از روش تحلی  پوششی دادا در تهران با بهرا

ور   عبور از تقاط  دارا  بیشترین ضـریب بهـرا   دهی راهگردبانی و مدیریت هوشماد اولویت
رتـانی پـیت از    ها  اطالع ونق  در شهر تهران اتت و تیست  ها  هوشماد حم  در بین تیست 

ها  هوشماد در شهر تهـران و تابلوهـا  متغیـر  بـر       تفر مدیریت هوشماد پارنیاو، چراغ
( در پژوهت  ود 1۳97ی و فاض  )ور  نسبتاً باالیی بودند  نجفی الریجان دارا  ضرایب بهرا

بـار، تـا تار یـ      بـرا  اولـین  « ونق  برقـی  مدیریت هوشماد انر   در تیست  حم »با عاوان 
هـا  شـار   ودروهـا  ال تری ـی بـا درنظـر        تیست  ی رارچه متش   از شب ۀ مترو و ایستگاا

و انـر    زیـر  از انـر   حاشـ  از ترمززیـر       نااـدۀ انـر   و بـا بهـرا     زرفتن ی  ذ یـرا 
ا   عاوان تولیدات پرانادا در مقالۀ ایشان ارائـه شـدا اتـت  ایـن رونـد بـه زونـه         ورشید  به
هـا    ماظور ناهت تأثیرات توء و هزیاه زیرد نه مصر  انر   مدیریت شدا و به شورت می

شـود    تـاز  مـی   بردار ، مد  مصر  انر   از نظـر فاـی و اقتصـاد  بهیاـه     زیرتا ت و بهرا
ــد  و ه ــاران )احم ــوان  1۳98م  ــا عا ــژوهت  ــود ب ــت »(، در پ ــی اولوی ــد  ترنیب ــد   م با
اند نه نتیجۀ حاشـ  از   دریافته« شهر تبریز ونق  هوشماد موردپژوهی: نالن ها  حم  اتتراتژ 

دهد نه راهبـرد )همـاهاگی    ا  اتریرمن نشان می روش ترنیبی و مقایسۀ نن با ضریب رتبه این 
هـا    ولتـی درمـورد بهبـود زیرتـا ت عمـومی توتـعۀ تیسـت        هـا  د  ها و ارزـان  همۀ تازمان

( در اولویت او  قرار زرفت و GSPM( و )ANPونق ( در هر دو روش تحلی  ) هوشماد حم 
( در 2015باـد  متفـاوت از همـدیگر دارنـد  ماـووار و هم ـاران )       ها، اولویـت  تایر اتتراتژ 

« بر پهراد برا  شـهرها  هوشـماد   یونق  هوشماد مبتا ها  حم  تیست »پژوهت  ود با عاوان 
تواند از پهرادها  اتـتفادا ناـد موردبررتـی قـرار      احتمالی را نه می ITSها  ناربرد   برنامه

هـا  بعـد  هوشمادتـاز ، پشـتیبانی      را بـرا  نسـ    ITSهـا    هـا و چـالت   دادند نه پتانسـی  
اتـر  فـاز  و   هـا  ن  روش»( در پـژوهت  ـود بـا عاـوان     201۶نااد  وانو و هم ـاران )  می

هـا  ناتـر  فـاز  و     با اتتفادا از روش« ها  راهامایی ها   نتی  تاظی  زمان چراغ الگوریت 
تـوجهی   طـور قابـ    ها  راهامایی میانگین زمان انتظار به ها   نتی  تاظی  زمان چراغ الگوریت 
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 ناتــر  و فیلتــر نــردن»( پژوهشــی بــا عاــوان  2018یابــد  زوتــمان و هم ــاران ) نـاهت مــی 
انـد  پژوهشـگران ایـن     را بـه رشـتۀ تحریـر درنوردا   « ونق  هوشـماد  ها  ناربران در حم  دادا

تواناـد از   مـی  ITSنااـدزان   نااـد نـه در نن شـرنت    مقاله یـ  مـد  امایتـی را پیشـاهاد مـی     
هـا  حفـ  حـری   صوشـی  ـود و نحـوۀ        ها  مختلف برا  برقرار  ارتباط بـا شـیوا   برنامه

توانـد   اتـت، چرانـه مـی    ITSنااد  این پیشاهاد م انیسـ  مااتـبی بـرا      ها اتتفادا توزی  دادا
بـا   2019تطح اعتمـاد بـه اطالعـات ماتشرشـدا را بـاال ببـرد  زـانین و هم ـاران نیـز در تـا            

نــارایی  ITSنــاربرد « پــذیر ونقــ  انعطــا  هــا  هوشــماد حمــ  تیســت »پژوهشــی بــا عاــوان 
 ITSهـا    ه ا تالالت تصادفی و هدفماـد تیسـت   ونق  در پاتخ ب پذیر حم  ها  انعطا  شب ه

دهـد نـه حمـالت     در دا ماطقۀ شهر  را مورداتتفادا قرار دادند  نتـای  تحقیقشـان نشـان مـی    
 14.۶طـور متوتـط    ها را مخت  نـردا اتـت و بـه    درشد از تقاط  20مدرن در بدترین حالت، 

هـا    باعث قف  نردن حالـت  بر این هاتت  عالوا به حمالت مشابه در جادا درشد بیشتر نسبت
 شود  تیگاا  ترافی  می

 

 روش 

ها  نـاربرد  و براتـاس روش زـردنور      پژوهت حاضر از نظر هد  در حیطۀ پژوهت
اتـااد ،  ـ تحلیلی پیمایشی اتت  اطالعات موردنیاز پژوهت از طریـ  روش    ها، توشیفی دادا

ــه ــژوهت    نتابخان ــردنور  شــدا اتــت  پ ــ  ا ، پیمایشــی و مشــاهدا ز حاضــر دارا  ی
ــه  پرتــت ــام  مقایس ــه ش ــژوهت     نام ــا  پ ــۀ او  معیاره ــه در مرحل ــت ن ــی ات ــا  زوج ه

مراتبـی موردتجزیـه و تحلیـ  قـرار      ونق ( بـا اتـتفادا از تحلیـ  تلسـله     )هوشمادتاز  حم 
نفر از نارشااتان، مدیران شهردار ،  برزان و متخصصان حـوزۀ   22زرفتاد نه در ا تیار 

 دانشگاهی قرار زرفته اتت ونق  و متخصصان  حم 
طور مستقی  از افـراد اتـت، براتـاس     نور  اطالعات به در این روش نه شام  جم 

ا  تصادفی از جامعۀ پژوهت و پاتخ به یـ  مجموعـه پرتـت بـا اتـتفادا از       انتخاو نمونه
پـردازد    طور نلی اتتخراج اطالعـات مـی   نامۀ نظرتاجی به مطالعۀ وض  موجود و به پرتت
توان واحد تحلی  را فرد قرار داد و ه  زروا، تازمان و حتی ن  جامعـۀ   مایت ه  میدر پی

طور عمدا به مطالعۀ توشیفی وض  موجود ماناـد   هد   درمجموع مطالعۀ پیمایشی حاضر به
ونقـ  و تـأثیر نن    ها  مختلف شهرتاز  نظیر هوشمادتـاز  حمـ    نظرتاجی دربارۀ حوزا

ی و فرهاگی ناشی از نن اتت  درادامه جدولی از معیارهـا   بر مردی و همچاین نثار اجتماع
 شود  ونق  ارائه می هوشمادتاز  حم 



 

 ونق  معیارها و زیرمعیارها  هوشمادتاز  حم    1جدول 
 منبع زیرمعیار معیار

 

 منبع زیرمعیار معیار

تی
یری
مد

 

 2018 ،1رانا ثبات مدیریت

ی 
ماع
جت
ا

- 
گی
رها
ف

 

 طالعات میدانی و مشاهدام بافت اجتماعی ناهمگن شهر
 2018 ،رانا طبقات مختلف اقتصاد  2018 ،رانا میان مدیران توافقات و ا تالفات

 2018 ،رانا دیدزاا انولو ی  مردی 2018 ،رانا تیست  اطالعاتی مشترک
ــا  نظــارتی در تیاتــت  ــا   هاجاره ه

 عملیاتی
 2018 ،رانا پرداز  فرهاو ایدا مطالعات میدانی و مصاحبه

 2018 ،رانا تواد مرتبط با پایدار  مطالعات میدانی و مصاحبه مقررات هوشمادتاز 
 مشاهدا رشد جمعیت شهر  2018 ،رانا دانت فای مدیران
 1۳92چشمه،  محمد  دا وندالیس  شهر  مطالعات میدانی و مصاحبه نور  نمار و اطالعات چگونگی جم 
ــان راا  ــدت زم ــرو  م ــداز  پ ــا    اان ه

 هوشماد
مسائ  مربوط بـه عـدی رعایـت حـری       2017 ،و هم اران 2پلیانوا

  صوشی

 2018 ،۳زاتمن

ــا    2018 ،4تورس باد  تفرها زمان ــهروندان از مزایـــ ــاهی شـــ نزـــ
 هوشمادتاز 

 مطالعات میدانی و مصاحبه

 مطالعات میدانی و مصاحبه تواد هوشماد  مطالعات میدانی و مصاحبه ونق  هوشماد ها  عملیاتی حم  شب ه
ونقـ    تمای  مـردی بـه یـادزیر  حمـ      مطالعات میدانی و مصاحبه ونق  هوشماد ها  تشویقی حم  طرش

 هوشماد

 مطالعات میدانی و مصاحبه

 

                                                                                                                                                                                                                                    
1.  Rana 

2.  Polyakova  

3.  Gosman 

4.  Tores 



 

 

 1جدول ادامة 
 منبع زیرمعیار معیار  منبع زیرمعیار معیار

 

 مطالعات میدانی و مصاحبه ونق  هوشماد ارائه  دمات حم 

  

نهـــاد در تـــروی   هـــا  مــردی  تــازمان 
 ونق  هوشماد حم 

 1۳9۶نرایی و هم اران، 

ــوزش  ــه نمـ ــه بـ ــزان توجـ ــور   میـ محـ
 شهروندان

 1۳9۶نرایی و هم اران،  هاجارها  نظارت مردمی 1۳95ایمانی و هم اران، 

ونقــ   پــذیر  از امــوا  حمــ  مســئولیت 2014 ،1نر  توجه به مشارنت شهروندان
 عمومی

 1۳95نلوچوال لو و تهیلی، ایاا

 2018 ،2لویی ونق  هوشماد نگرش مردی به حم  1۳92احمد  و جعفر ،  زذاران  ارجی هم ار  ترمایه
ــانه ــا بـــه هوشمادتـــاز   توجـــه رتـ هـ

 ونق  حم 

 مطالعات میدانی و مصاحبه نزاهی از  دمات تحوی  در ماز  2017 ،۳ماجومدار

 1۳9۶موتو  و مبارنی،  مشارنت اجتماعی مطالعات میدانی و مصاحبه ها هالگوها  شهر هوشماد در برنام
ونقــ  نشــور،  طـرش جــام  حمـ    ها باد  برنامه اولویت

1۳95 
 1۳94وند و هم اران،  نورعلی ها  اجتماعی ترمایه

هــا  مــدیریتی درون  مشــارنت تیســت 
 شهر 

 2017 ،م ارانو ه 4نالد ها  عمومی هزیاه مطالعات میدانی و مصاحبه

 1۳9۳مسعودنیا،  اجرا  قوانین 1۳97فر و هم اران،  همایون انگیزۀ مدیران

                                                                                                                                                                                                                                    
1.  Korll 

2.  Luiu 

3.  Majumdar 

4.  Nalld  



 

 1جدول ادامة 
 منبع زیرمعیار معیار  منبع زیرمعیار معیار

د 
صا
اقت

 

 مطالعات میدانی و مصاحبه میزان اعتبارات

 

 

 مطالعات میدانی و مصاحبه ونق  هوشماد پذیرش اجتماعی حم 
 مطالعات میدانی و مشاهدا اتتفادا از تأتیسات هوشماد مطالعات میدانی و مصاحبه نگهدار  ها  هزیاه
 مطالعات میدانی و مشاهدا محیطی شهروندان رفتار زیست 2012 ،1ایشیزانی و بل ستون ترار  برون

 مطالعات میدانی و مصاحبه مشارنت بخت  صوشی

د 
نالب

 

 2018 ،رانا ها  ایاترنتی شب ه
 مطالعات میدانی و مشاهدا یابی تأتیسات هوشماد م ان 1۳92پهلوانی و هم اران،  ها  اقتصاد  نشور تحری 

 مطالعات میدانی و مشاهدا ونق  هوشماد دتترتی به حم  مطالعات میدانی و مصاحبه  ودنفایی در تهیۀ بر ی قطعات
 مطالعات میدانی و مشاهدا تأتیسات فای هوشماد  2018 ،نو هم ارا 2الخدر ونق  هوشماد ا تصا  بودجۀ بخت حم 
 مطالعات میدانی و مشاهدا فرتودزی تأتیسات موجود 2018 ،رانا میزان ثبات نرخ ارز نشور

 مطالعات میدانی و مشاهدا تأتیسات نموزش محور  مطالعات میدانی و مصاحبه رقابت در عملیات هوشمادتاز 
 مطالعات میدانی و مشاهدا ها  نالبد  امایت ضعف مطالعات میدانی و مصاحبه و مهارتها  نموزش  هزیاه

 مطالعات میدانی و مشاهدا ها  نالبد  تأمین ایمای ضعف
 مطالعات میدانی و مشاهدا تاوع تأتیسات هوشماد 2018 ،رانا نوتانات جهانی اقتصاد

 2018 ،رانا ها  هوشماد تعمیرات تیست 

                                                                                                                                                                                                                                    
1.  Ishizaka & Blakeston 

2.  Alkheder  
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 (AHPمراتبی ) بندی معیارها با استفاده از تحلیل سلسله اولویت

ونق (، ابتـدا ایـن معیارهـا     باد  نردن معیارها  پژوهت )هوشمادتاز  حم  برا  اولویت
انـد  مقایسـۀ زوجـی معیارهـا  پـژوهت توتـط        شورت زوجی با ی ـدیگر مقایسـه شـدا    به

رزـان از میـانگین هادتـی اتـتفادا      برزان شورت زرفته اتت نه برا  تجمی  نظرات  ب
 شورت زیر اتت: شدا اتت  معیارها در پژوهت حاضر به

C1 - مدیریتی 
C2 – اجتماعی ـ فرهاگی 
C3 -  اقتصاد 
C4 -  نالبد 

 ارائه شدا اتت  2ماتری  مقایسۀ زوجی معیارها براتاس نظر  برزان در جدو  
 

 ماتری  مقایسۀ زوجی معیارها   2جدول 

 C1 C2 C3 C4 

C1 1 5 0.۳۳ 2 
C2 0.2 1 ۳ 2 
C3 0.۳ 0.۳۳ 1 2 
C4 0.5 0.5 0.5 1 
 1400ها  پژوهت،  مأ ذ: یافته
 

وارد شــدند، وزن هــر یــ  از  Expert Choiceنــری افــزار  هــا در دادابعــد از نن ــه 
 دتت نمدا اتت  به 1شورت نمودار  معیارها  اشلی به

 
 

 هتوزن نهایی معیارها  اشلی پژو   1نمودار 
 

0/443 

0/121 

0/234 

0/202 

0 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5

 مدیریتی

 فرهنگی -اجتماعی 

 اقتصادی

 کالبدی

 وزن معیار
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 0.4۳۳مشـخص شـدا اتـت نـه معیـار مـدیریتی بـا وزن نهـایی          1نمـودار  مطاب  با 
معیـار اجتمـاعی  ـ فرهاگـی بـا وزن      به تایر معیارهـا در اولویـت قـرار زرفتـه اتـت و       نسبت
برا  ایـن معیارهـا    ترین اولویت را به  ود ا تصا  دادا اتت  نرخ تاززار  پایین 0.121
 ها دارد  از درتتی قضاوتنشان  اتت نه 0.02برابر با 

 
 (AHPمراتبی ) بندی زیرمعیارها با استفاده از تحلیل سلسله اولویت

اند نـه در ایـن    هر ی  از معیارها  اشلی پژوهت برا  تحلی  به زیرمعیارهایی تقسی  شدا
 اند  باد  شدا بخت زیرمعیارها  مرتبط با معیارها  اشلی پژوهت اولویت

 
 ی مرتبط با معیار مدیریتیبندی زیرمعیارها اولویت

 2تعریـف شـدا اتـت نـه در نمـودار       1زیرمعیار براتـاس جـدو     20برا  معیار مدیریتی، 
 اولویت هر ی  از این زیرمعیارها مشخص شدا اتت 

 

 
 وزن نهایی زیرمعیارها  مرتبط با معیار مدیریتی   2نمودار 

 

در اولویـت او    0.209زن نشان دادا اتت نه زیرمعیار ثبات مدیریت بـا و  2نمودار 
در اولویــت ن ــر قــرار زرفتــه اتــت  نــرخ  0.002و زیرمعیــار دانــت فاــی مــدیران بــا وزن 
 ها دارد  اتت نه نشان از درتتی قضاوت 0.0۳تاززار  برا  این زیرمعیارها برابر با 
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 بندی زیرمعیارهای مرتبط با معیار اجتماعی ـ فرهنگی اولویت

تماعی ـ فرهاگی درنظر زرفته شدا اتت نه اولویت هـر یـ  از    زیرمعیار برا  معیار اج 2۳
 ارائه شدا اتت  ۳این زیرمعیارها در نمودار 

 

 
 

 وزن نهایی زیرمعیارها  مرتبط با معیار اجتماعی ـ فرهاگی   3نمودار 
 
 

در بررتی زیرمعیارها  مرتبط با معیار اجتماعی ـ فرهاگی مشخص شـدا اتـت نـه     
در اولویـت   0.098۶ونقـ  هوشـماد بـا وزن     نهاد در تروی  حم  مردیها   زیرمعیار تازمان

در اولویـت دوی، زیرمعیـار رشـد جمعیـت      0.07۶1او ، زیرمعیار وندالیس  شـهر  بـا وزن   
انــد و و زیرمعیــار پــذیرش اجتمــاعی  در اولویــت تــوی قــرار زرفتــه 0.0۶4شــهر  بــا وزن 

 ـود ا تصـا  دادا اتـت  نـرخ     اولویـت ن ـر را بـه     0.0182ونق  هوشماد بـا وزن   حم 
هـا دارد   اتـت نـه نشـان از درتـتی قضـاوت      0.02تاززار  برا  این زیرمعیارهـا برابـر بـا    

 ( ۳)نمودار 
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 بندی زیرمعیارهای مرتبط با معیار اقتصادی اولویت

زیرمعیار مطرش شدا اتت نه اولویت هر یـ  از ایـن زیرمعیارهـا     11برا  معیار اقتصاد ، 
 دادا شدا اتت  نشان 4در نمودار 

 

 
 وزن نهایی زیرمعیارها  مرتبط با معیار اقتصاد    4نمودار 

 

مشـخص شـدا اتـت، زیرمعیـار      4طـور نـه در نمـودار     براتاس نظر  برزان همـان 
در باالترین اولویـت و زیرمعیـار میـزان ثبـات ارز      0.099ها  اقتصاد  نشور با وزن  تحری 

هستاد  نرخ تاززار  برا  این زیرمعیارها برابـر   در اولویت ن ر 0.084نرخ نشور با وزن 
 ها دارد  اتت نه نشان از درتتی قضاوت 0.01با 

 
 بندی زیرمعیارهای مرتبط با معیار کالبدی اولویت

اند نه اولویت هری  ازاین زیرمعیارهـا در   دا زیرمعیار برا  معیارنالبد  درنظرزرفته شدا
 نشان دادا شدا اتت  5نمودار 

وزن نهایی هر ی  از زیرمعیارها  مرتبط با معیار نالبد  مشـخص شـدا    5ر در نمودا
در اولویـت   0.1۳8ها نشان دادا اتت نه زیرمعیار تأتیسات فاـی هوشـماد بـا وزن     اتت  یافته

در اولویـت دوی قـرار دارد  نـرخ     0.109یـابی تأتیسـات هوشـماد بـا وزن      او ، زیرمعیار م ان
 ها دارد  اتت نه نشان از درتتی قضاوت 0.02برابر با  تاززار  برا  این زیرمعیارها
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 وزن نهایی زیرمعیارها  مرتبط با معیار نالبد    5نمودار 

 
 ها بندی آن اوزان نهایی معیارها و زیرمعیارها و اولویت

وزن نهایی هر ندای از زیرمعیارهـا از ضـرو وزن معیـار و وزن اولیـۀ هـر       ۳مطاب  با جدو  
 شود  به میزیرمعیار محات

 

 ها باد  نن اوزان نسبی و نهایی معیارها، زیرمعیارها و اولویت   3جدول 

 معیار
وزن 
 معیار

 زیرمعیار
وزن اولیة 
 زیرمعیار

وزن نهایی 
 زیرمعیار

 رتبه

 1 0.09۳ 0.209 ثبات مدیریت 0.44۳ مدیریتی
 4 0.047 0.105 میان مدیران توافقات و ا تالفات
 28 0.001 0.00۳ شترکتیست  اطالعاتی م

هــا   هاجارهــا  نظــارتی در تیاتــت
 عملیاتی

0.005 0.002 27 

 2۶ 0.00۳ 0.007 مقررات هوشمادتاز 
 28 0.001 0.002 دانت فای مدیران 0.44۳

ــ   ــونگی جمــ ــار و  چگــ نور  نمــ
 اطالعات

0.08۶ 0.0۳8 ۶ 
 

0/099 

0/109 

0/097 

0/138 

0/097 

0/089 

0/089 

0/089 

0/097 

0/096 

0 0/02 0/04 0/06 0/08 0/1 0/12 0/14 0/16

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

 وزن زیرمعیار



 1401، بهار و تابستان 1ساخت، دورة یک، شمارة  مطالعات محیط انسان       292

 3جدول ادامة 

 معیار
وزن 
 معیار

 زیرمعیار
وزن اولیة 

 رزیرمعیا
وزن نهایی 

 زیرمعیار
 رتبه

ــان راا   ــرو ا مــدت زم ــداز  پ هــا   ان
 هوشماد

0.054 0.024 9 

 19 0.010 0.02۳ باد  تفرها زمان
ونقـــ   هــا  عملیــاتی حمــ     شــب ه 
 هوشماد

0.0۶7 0.0۳0 7 

ونقـــ   هـــا  تشـــویقی حمـــ  طـــرش
 هوشماد

0.008 0.004 25 

 17 0.014 0.0۳2 ونق  هوشماد ارائۀ  دمات حم 
ــوزش    ــه نم ــه ب ــزان توج ــور   می مح

 شهروندان
0.00۳ 0.001 28 

 2۶ 0.00۳ 0.00۶ توجه به مشارنت شهروندان
 27 0.002 0.004 زذاران  ارجی هم ار  ترمایه
ــانه  ــه رت ــاز    توج ــه هوشمادت ــا ب ه

 ونق  حم 
0.005 0.002 27 

 ۳ 0.052 0.117 ها الگوها  شهر هوشماد در برنامه
 1۳ 0.020 0.04۶ ها باد  برنامه اولویت

ــت  ــارنت تیسـ ــدیریتی  مشـ ــا  مـ هـ
 شهر  درون

0.095 0.042 5 

 2 0.054 0.12۳ انگیزۀ مدیران
اجتماعی ـ 
 فرهاگی

 25 0.004 0.0۳۳ بافت اجتماعی ناهمگن شهر 0.121
 25 0.004 0.0۳۳ طبقات مختلف اقتصاد 
 24 0.005 0.045 دیدزاا انولو ی  مردی

 25 0.004 0.0۳۶ پرداز  فرهاو ایدا
 2۶ 0.00۳ 0.02۳ تواد مرتبط با پایدار 
 21 0.008 0.0۶4 رشد جمعیت شهر 
 20 0.009 0.07۶ وندالیس  شهر 

مسائ  مربوط به عـدی رعایـت حـری     
  صوشی

0.04۳ 0.005 24 

نزــــاهی شــــهروندان از مزایــــا    
 هوشمادتاز 

0.04۶ 0.00۶ 2۳ 

 22 0.007 0.057 وشماد تواد ه



 293       ... های بندی استراتژی ترکیبی اولویت سنجش مدل

 

 3جدول ادامة 

 معیار
وزن 
 معیار

 زیرمعیار
وزن اولیة 

 رزیرمعیا
وزن نهایی 

 زیرمعیار
 رتبه

ونقـ    تمای  مردی به یـادزیر  حمـ   
 هوشماد

0.058 0.007 22 

ــازمان ــردی  ت ــا  م ــروی    ه ــاد در ت نه
 ونق  هوشماد حم 

0.099 0.012 18 

 25 0.004 0.0۳7 هاجارها  نظارت مردمی
ونقـ    پذیر  از اموا  حمـ   مسئولیت
 عمومی

0.0۳5 0.004 25 

 2۶ 0.00۳ 0.024 ونق  هوشماد نگرش مردی به حم 
 25 0.004 0.0۳2 نزاهی از  دمات تحوی  در ماز 

 21 0.008 0.0۶2 مشارنت اجتماعی
 2۳ 0.00۶ 0.05۳ ها  اجتماعی ترمایه
 25 0.004 0.0۳5 ها  عمومی هزیاه

 2۳ 0.00۶ 0.04۶ اجرا  قوانین
 27 0.002 0.018 ونق  هوشماد پذیرش اجتماعی حم 

 27 0.002 0.020 اتتفادا از تأتیسات هوشماد
 2۶ 0.00۳ 0.02۳ محیطی شهروندان رفتار زیست

 11 0.022 0.092 میزان اعتبارات 0.2۳4 اقتصاد 
 1۶ 0.01۶ 0.098 ها  نگهدار  هزیاه
 1۳ 0.020 0.087 ترار  برون

 1۳ 0.020 0.088 مشارنت بخت  صوشی
 10 0.02۳ 0.099 نشورها  اقتصاد   تحری 

 12 0.021 0.089  ودنفایی در تهیۀ بر ی قطعات
ونقـ    ا تصا  بودجـۀ بخـت حمـ    

 هوشماد
0.091 0.021 12 

 1۳ 0.020 0.084 میزان ثبات نرخ ارز نشور
 1۳ 0.020 0.085 رقابت در عملیات هوشمادتاز 

 11 0.022 0.092 ها  نموزش و مهارت هزیاه
 11 0.022 0.095 جهانی اقتصاد نوتانات

 1۳ 0.020 0.099 ها  ایاترنتی شب ه 0.202 نالبد 
 11 0.022 0.109 یابی تأتیسات هوشماد م ان

 1۳ 0.020 0.097 ونق  هوشماد دتترتی به حم 
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 3جدول ادامة 

 معیار
وزن 
 معیار

 زیرمعیار
وزن اولیة 

 رزیرمعیا
وزن نهایی 

 زیرمعیار
 رتبه

 8 0.028 0.1۳8 تأتیسات فای هوشماد
 1۳ 0.020 0.097 فرتودزی تأتیسات موجود

 15 0.018 0.089 محور تأتیسات نموزش 
 15 0.018 0.089 ها  نالبد  امایت ضعف
 15 0.018 0.089 ها  نالبد  تأمین ایمای ضعف

 1۳ 0.020 0.097 تاوع تأتیسات هوشماد
 14 0.019 0.09۶ ها  هوشماد تعمیرات تیست 

 1400ها  پژوهت،  مأ ذ: یافته
 

ثبات مدیریت در مقایسه با تـایر  مشخص شدا اتت نه زیرمعیار  ۳بر اتاس جدو  
 0.054در رتبۀ او  و زیرمعیار انگیزۀ مدیران بـا وزن نهـایی    0.09۳زیرمعیارها با وزن نهایی 
اند  زیرمعیارها  تیست  اطالعاتی مشترک و دانـت فاـی مـدیران و     در رتبۀ دوی قرار زرفته

رتبـۀ ن ـر    0.001ایی محور  شهروندان هر ندای با وزن نه همچاین میزان توجه به نموزش
 اند  را به  ود ا تصا  دادا

 

 گیری نتیجه

شـود و هـ  بـرا      تر می ونق  بیشتر شود، ه  مدیریت روان هرچقدر  دمات هوشماد حم 
زیرد و مـدیریت شـهر  از حالـت تـاتی و نسـب       مدیریت شهر  مااب  جدید  ش   می

سـترش پیـدا ناـد، عایـد      شود  همچاین این نار هرچه بیشتر ز درنمدها  تاتی  ارج می
بیشتر  نصیب شهردار  برا  مدیریت شهر  واهـد شـد  هرچـه حجـ  ثروتـی نـه از ایـن        

ها نیز بیشتر  واهـد   شود بیشتر باشد، ته  شهردار  روش در شهرها  میانی نشور  ل  می 
ها شود و شهردار نیز قـدرت مـانور    شود درنمد بیشتر  نصیب شهردار  بود و این باعث می

تر و بهتر  به شهروندان ارائه ناد  همچاین با توجـه     داشته باشد و  دمات با نیفیتبیشتر
ونقـ  هوشـماد    محیطی بر ی از شهرها  میانی در نشور، راهبرد حمـ   به مش الت زیست

تواند بسیار  از این مش الت را نه ماشأ انسانی دارند ناهت دهد  نگاهی بـه مطالعـات    می
یافتـه بـه دنبـا      ناد نه شـهرها  نشـورها  توتـعه    ه مشخص میزرفته در این زمیا شورت
ونق  هوشماد هستاد، اما در نشـورها    ونق  تبز از طری  روی رد حم  یابی به حم  دتت
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دلی  مش الت متعدد زیرتا تی و تا تار ، دتتیابی به این هد  با چـالت   نیافته، به توتعه
دهـد نـه    ها  مرتبط نشان می تایر پژوهت مواجه شدا اتت  باابراین مقایسۀ این پژوهت با

هـا در شااتـایی دقیـ ، علمـی و فرازیـر معیارهـا و        وجه تمایز این پژوهت با تـایر پـژوهت  
ونق  در شهرها  میـانی   ها و موان  هوشمادتاز  حم  ها در تاجت فرشت نارزیر  نن به

بر ـی از   اتت و بـا توجـه بـه ایا ـه تـاناون در ایـن حـوزا، پژوهشـی در تـطح نـالن در          
شهرها  میانی نشور شورت نگرفته اتت، این پژوهت نخستین زـای در ایـن زمیاـه اتـت      

هـا و معیارهـا     ونق  هوشـماد، شـا ص   در این پژوهت پ  از بررتی پیشیاه درمورد حم 
نن را موردبررتی قرار دادا اتت و این معیارهـا و زیرمعیارهـا در هریـ  از ابعـاد مختلـف      

اند تـا مشـخص شـود     باد  شدا نظر میزان بیشترین اثرزذار  اولویت ونق  هوشماد از حم 
هـا    باـد  در ایـن اتـت نـه تـازمان      ندای شا ص تأثیرزذارتر اتت  اهمیت این اولویت

شورت ی جا را ندارند  ونق  هوشماد به ربط توانایی برطر  نردن موان  مرتبط با حم  ذ 
زیـرد  باـابراین در      مختلـف شـورت مـی   هـا  شورت مقطعی و در زمان و رف  این موان  به

شهر  در شهرها  میانی  ونق  درون ها  هوشمادتاز  حم  پاتخ به این تؤا  نه شا ص
ونقـ  شـهرها     اند  این نتیجه حاش  شـدا اتـت نـه در هوشمادتـاز  حمـ       نشور ندی

م (، عا 2۳عام  در ابعاد مختلف مؤثر هستاد نه شام : معیار مدیریتی ) ۶5میانی در نشور 
شـوند  از   عامـ ( مـی   11عامـ ( و نالبـد  )   2۳)اجتماعی ـ  فرهاگی  عام (،  11اقتصاد  )

بـه   0.002و دانـت فاـی مـدیران بـا وزن      0.209میان معیار مدیریتی، ثبات مدیریت بـا وزن  
انـد  در زیرمعیارهـا  مـرتبط بـا معیـار اقتصـاد ،        ترتیب در اولویت او  و ن ر قرار زرفتـه 

بـه ترتیـب    0.084و ثبات ارز نرخ نشـور بـا وزن    0.099صاد  نشور با وزن ها  اقت تحری 
اند  در زیرمعیارها  مرتبط با معیار اجتمـاعی ـ     اولویت او  و ن ر را به  ود ا تصا  دادا

در اولویت او   0.099ونق  هوشماد با وزن  نهاد در تروی  حم  ها  مردی فرهاگی، تازمان
اند و درنهایت در زیرمعیارها  مرتبط  در اولویت دوی بودا 0.07۶و وندالیس  شهر  با وزن 

یابی  در اولویت او  و زیرمعیار م ان 0.1۳8با معیار نالبد ، تأتیسات فای هوشماد با وزن 
انــد  در مقایســۀ نلــی میــان  در اولویــت دوی واقــ  شــدا 0.109تأتیســات هوشــماد بــا وزن 

ت مدیریت نـه زیرمجموعـه معیـار مـدیریتی     زیرمعیارها مشخص شدا اتت نه زیرمعیار ثبا
 اتت در رتبۀ او  قرار زرفته اتت 

ونقـ  در   هـا  هوشمادتـاز  را بـر حمـ      ایـن پـژوهت چگـونگی اثـرات شـا ص     
ذنـر اتـت نـه در بـروز عـدی       شهرها  میانی نشور تشریح نردا اتت، اما این ن تـه قابـ   
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چارت تشـ یالت تـازمانی،    ونق  در شهرها  میانی، بر ی موان   ارج از هوشماد  حم 
درنمد شهردار  و مورفولو   شهر  این شهرها هستاد  باابراین در بروز موان  هوشـماد   

شـهر  عوامـ  بـه دو شـورت مسـتقی  و غیرمسـتقی  نقـت دارنـد  موانـ            ونقـ  درون  حم 
ونقـ    هـا بـه حمـ     تـوجهی رتـانه   ها  شـهر ، نـ    مدیریتی ماناد ضعف مشارنت تازمان

ثبـاتی نـرخ ارز    ف تدوین مقررات هوشمادتاز ؛ موانـ  اقتصـاد  ماناـد: بـی    هوشماد، ضع
ــت هم ــار  شــرنت  ــانی اقتصــاد، عــدی    نشــور، عــدی رقاب هــا   ــارجی، نوتــانات جه
ها  اقتصاد  نشور؛ مسائ  اجتماعی ـ فرهاگـی     ودنفایی در تهیۀ بر ی قطعات و تحری 

شــورت    هســتاد نــه بــهماناــد: بافــت اجتمــاعی نــاهمگن، رشــد جمعیــت شــهر ، مــوارد
انـد، زیـرا    ونقـ  در شـهرها  میـانی اثـرات مافـی داشـته       غیرمستقی  در هوشمادتاز  حم 

عبـارتی دیگـر ایـن     ها د ـالتی نداشـته اتـت  بـه     مدیریت شهر  بر ی از این شهرها در نن
ها  جمعیتی و مسائ  اجتمـاعی   موان  در روابط تیاتی، فرایادها  تاریخی شهرها، تیاتت

ا   ها  تطح ملی و ماطقـه  بر جامعه ریشه دارند نه نیاز اتت این موان  ابتدا در برنامهحان  
ونق  هوشماد نمایان شود  باابراین رفـ  موانـ  موجـود     ها بر حم  برطر  شوند تا اثرات نن
ونق  هوشماد در شهرها  میانی اتت، اما بـا توجـه بـه زسـتردزی      راه ارها  توتعۀ حم 
تر شوند   تواناد تفصیلی ونق  عمومی، این موان  می ها  متعدد حم  یواموان  هوشماد  و ش
ها  فضایی متعدد  نیز انجای داد  البته  توان تحلی  تر شدن این موان ، می درشورت تفصیلی

ونقــ  در ابعــاد و  ایــن تحلیــ  نیازماــد وجــود نمــار و اطالعــات دقیــ  از هوشــماد  حمــ  
ها از تو  دیگر اتت نه به تحلیـ    ات جغرافیایی ننتو و پران ونق  ازی  ها  حم  شیوا
شود نه بیشتر شـهرها  میـانی نشـور از وجـود داشـتن چاـین اطالعـات         تر  ماجر می دقی 

 شود: رو موضوعات زیر به محققان بعد  پیشاهاد می دقیقی محروی اتت  ازاین
 میانی؛  رانی شهرها  ها و موان  هوشمادتاز  توتعۀ اتوبوس تحلی  فضایی فرشتـ 
 رانی شهرها  میانی؛   ها و موان  هوشمادتاز  توتعۀ تانسی تحلی  فضایی فرشتـ 

ونقـ  هوشـماد    هـا و موانـ  نـاربر  اراضـی توتـعۀ حمـ        تحلی  فضـایی فرشـت  ـ 
 شهرها  میانی 

 

 منابع

و در پـذیر  ح مرانـی  ـو    ها  تیاتی موان  تحقـ   (  توتعه1۳9۶فر،    ) نرایی، و ، قاتمی، ا ، و معیای
ــدار  و شــهردار  شهرتــتان میاودشــت(     ــورد : فرمان ــۀ م ــاتادارۀ عمــومی )مطالع ــرد  مطالع  راهب
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  1۳۳ـ11۳، 52، جمهور  ریاتت اتتراتژی  ها  بررتی مرنز، عمومی زذار  تیاتت
هـا    باـد  اتـتراتژ    (  مد  ترنیبی اولویـت 1۳98نیا، ج  ) احمد ، ت ، فای، ز ، رضویان، ی ت ، و تونلی

  44ـ 25(، 22) ۶7، ریز  جغرافیا و برنامهشهر تبریز   نق  هوشماد، موردپژوهی: نالنو حم 
هـا  دولتـی ایـران؛ مطالعـۀ      (  تحلیلـی بـر جهـانی شـدن در تـازمان     1۳92احمد ، س ع ا ، و جعفـر ، ی  ) 

مورد : چهار وزارتخانۀ علوی، تحقیقات و فااور ، فرهاو و ارشاد اتالمی، شاعت معدن و تجارت و 
زذار  عمومی )مطالعات راهبرد  جهـانی شـدن(، مرنـز     تیاتت مطالعات راهبرد ورزش و جوانان  

  40-17، 11، ها  اتتراتژی  ریاتت جمهور  بررتی
ونقـ    ها  حم  ور  تیست  (  تاجت بهرا1۳9۶زادا، ش ، تید حسیای، س ی ، و تالحورز ، ا ش  ) افاد 

  289-281، 21ها  نرمانشهر،  حلی  پوششی دادازیر  از روش ت هوشماد در تهران با بهرا
(  ارزیـابی و نثـار اجتمـاعی و فرهاگـی اشـالش هادتـی       1۳95ایمانی، ع ، ماصور ،   ، و نمـویی، ی ر  ) 

، ریز  شـهر   نشریۀ پژوهت و برنامهتهران   18معابر شهر  با مطالعۀ اشالش هادتی معابر تطح ماطقۀ 
  104ـ 85، 25

(  بررتی و میزان مشـارنت عمـومی در رتـیدن بـه ارتقـا  نیفـی       1۳95و تهیلی، ج  ) ایاانلوچوال لو، ر ،
پـژوهت و  اهلل ناشـانی(    فضاها  زمشدۀ شهر  )نمونۀ مورد : بوتـتان جـوانمردان در زیـر پـ  نیـت     

  172ـ 152، 24، ریز  شهر  برنامه
ونقـ  عمـومی در    تاد حم  ( 1۳95ها  هوشماد دانشگاا شاعتی امیرنبیر ) ونق  و تیست  پژوهش دۀ حم 

ونقـ  هوشـماد ایـران، نارفرمـا شـورا  عـالی علـوی تحقیقـات و فاـاور ، نمیسـیون تخصصـی             حم 
 ونق  و عمران، نگارش او ، دانشگاا شاعتی امیرنبیر  حم 

ونق  بر رشد  ها  حم  (  بررتی تأثیر توتعه و زیرتا ت1۳92پهلوانی، ی ، بشرنباد ، ش ، و افشارپور، ی  )
  124ـ 10۳، 1۶، تاز  اقتصاد  تحقیقات مد ها  ایران   صاد  اتتاناقت

 ونق   ریز  و اقتصاد حم  (  دفتر برنامه1۳95ونق  نشور ) طرش جام  حم 

   اهواز: انتشارات دانشگاا چمران اهواز ایمای و پدافاد غیرعام  شهر (  1۳92محمد  دا چشمه، ی  )

ناادزان موتورتـی لت   زریز  اتتفادا ن هاجار تقاب  اجتماعی و قانون(، بررتی رابطۀ بی1۳9۳مسعودنیا، ا  )
  158ـ 1۳9، 54، شااتی ناربرد  جامعهدر شهر یزد  

(  بازنمـایی رابطـۀ بـین نگـرش بـه دولـت و شـهروند اجتمـاعی فعـا ،          1۳9۶موتو ، س ی ، و مبارنی، ی  )
، 25، تژی  ریاتـت جمهـور   هـا  اتـترا   مرنـز بررتـی  زذار  عمومی   مطالعات راهبرد  و تیاتت

  177ـ 155
شـهر  بـا    )ITS (ونقـ   هوشـماد   ها  حم  ریز  تیست  (  برنامه1۳9۶مهر ، ع ، و ابراهیمی ده رد ، ا  )

هـا  معمـار ،    تـومین نافـران  تـاالنۀ پـژوهت    هـا  طبقـاتی شـهرها  تـاحلی       تأنید بر پارنیاو
 https://civilica.com/doc/650781شهرتاز  و مدیریت شهر ، شیراز، 

ونقــ  برقــی   (  مــدیریت هوشــماد انــر   در تیســت  حمــ 1۳97نجفــی الریجــانی، س ، و فاضــ ، س ع  )
  1۳7-150، 1، ونق  طراحان پارته ونق ، پژوهشگاا حم  مهادتی حم 

 واا جهرمی، ی ، رمضـانی، ا ،    جابریان، ن ، حمایتوند، ع ، نک، ش ، احمدلو، ش ، باال انی، ق ،  نورعلی
 شااتان تهران    تهران: انتشارات جامعهشااتی شهر  جامعه(  1۳94و هم اران )

https://civilica.com/doc/650781
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(  تأثیر اقـدامات تیسـت  مـدیریت ایماـی، رهبـر ،      1۳97فر، ی ، فدایی اش ی ی، ی ، و شداقت، ر  ) همایون
نور در شـاای  تولیـد    اان دارا  مشاغ  تخت و زیانا القی و  ودنارنمد  بر رفتارها  ایمای نارن

  74ـ ۶5، 1، ارزونومیاتتان زیالن  
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