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  چکیده 
  تـاکنون در  .  در ابعـاد تـراکم و تـصادفات بـسیار نگـران کننـده اسـت                بویژهدر کشور ایران نیزمانـند سـایرکشورها مشکل ترافیک        

را که به نوعی جـزء زیرپـروژه هـای حمــل و نقــل       درگیر با حمل و نقل، طرح های مختلفی         سازمانهای ، بـرنامه هـای مخـتلف  
اما طرح جامعی در خصوص اجـرای سیستم های هوشـمند هــنوز در              ، ، برای رفع مشکالت خود به اجرا در آورده اند          ندهوشمند

ری هــای  که باعث تکرار ســرمایه گـذا   عـالوه بـر ایـن سیستم های هوشمند   راهبردیبرنامه  فقـدان  . کشـور تبییـن نشـده اسـت   
ـ        بلکه   مشـترک در زیرسـاختهای جامعه می شود،      یکدیگــر شـده و ممکـن اسـت     ا  باعث ناهماهنگی وناسازگاری این سیـستمها ب

 حــل    کـشور  کـه مشـکلی را از حمـل و نقــل        مشکالت عدیده ای را در اتصال زیرسیستمها به یکدیگر ایجاد کرده و عالوه برآن             
 حاضـر ابتـدا بـه       تحقیـق  در . نیز بـشوند   عضالت جدید در بهره برداری ازسیستم حمل و نقل         ممکن است باعث ایجاد م     ،  نمی کند 

 ریـزی   ه سپس با استفاده از متـدولوژی برنامـ         شده و  مرور ادبیات وبررسی و کاربردهای سیستم های حمل و نقل هوشمند پرداخته           
تدوین اسـتراتژی هـا      برای . شده است  تدوین ندتوسعه سیستم های حمل و نقل هوشم       راهبردهای با نگرش پیش تدبیری      راهبردی

 نهچند گا    با معیارهای   تصمیم گیری   از فنون   ها راهبرد بندی  منظور الویت به   در ادامه  .است  شده  تفاده اس SWOT1 ماتریس از
) 2AHP (شو رو QSPM3 ستاستفاده شده ونتایج حاصل از آن با استفاده از ضریب رتبه ای اسپیرمن مقایسه شده ا.  
  

  راهبردی برنامه ریزی ، ایمنی ، حمل و نقل هوشمند :واژه های کلیدی 
  
   مقدمه.1

هـای    حـسگر ماننـد هـا و تجهیـزات      آوری  بکارگیری مجموعۀ ای از فـن      ITS 4طورخالصه  ه   یا ب  های حمل و نقل هوشمند      سیستم
هـای    آورد کـه بخـش      که این امکان را پدید مـی       استپیشرفته، پردازشگرها و فنĤوری اطالعات و ارتباطات در سیستم حمل و نقل             

که شـبکه حمـل و نقـل بـه طـور هماهنـگ و         به طوری،مختلف مدیریت حمل و نقل با یکدیگر بطور خودکار تعامل داشته باشند  
ایـن  . دهد  آوری، عملکرد حمل و نقل سنتی را با استفاده از تبادل الکترونیکی داده واطالعات توسعه می                 این فن . شودیکپارچه اداره   

                                                 
1 Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats 
2 Analytical Hierarchy Process 
3 Quantitative Strategic Planning Matrix  
4  Intelligent Transport System 
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سیستم با توجه به فضا و ظرفیت حمل و نقل وسایل نقلیه، افزایش جمعیت و نیز افزایش میزان سـفر، اقـدام بـه مـدیریت سـاختار               
یابـد بـدون      افزایش می نیز  ای    با این شیوه ظرفیت حمل و نقل جاده       .  کند  کاهش زمان مورد نیاز انجام سفرها می       برایحمل و نقل،    

 هم دولت و هـم بخـش خـصوصی          ،استفاده از سیستم حمل و نقل     .  باشد ی نیاز ها  ایش فیزیکی تعداد خطوط جاده    آنکه لزوماً به افز   
های جدید برای بهبود امنیت، ایمنی، اطمینان از صحت اطالعات، آسایش، افزایش پویـائی،                آوری  وصنعت را قادرمی سازد که از فن      

 اطالعـات هـم بـه       سـی کیفیـت و دستر   ،  ITS اسـتفاده از      با .کننداده  تخفیف تراکم ترافیک، کاهش مصرف سوخت و آلودگی استف        
 که بتوان بـه سـرعت       شود  همچنین این امکان فراهم می     و یابد  افزایش می ) رانندگان(سرویس دهندگان و هم به سرویس گیرندگان        

طالعـاتی و ارتبـاطی بـا وسـایل      ادغام فنĤوری ا در واقعITS  .های متفاوت بکار برد  های یکسان را در محیط تجهیزات و سرویس
   .شوندنقلیه و شبکه های راهی است که مسافران و کاال ها از طریق آنها جابجا می 

 تعریـف  هنوز ،هاآن وتازگی جوانی دلیل به اما ،اند رسیده ثبت به هوشمند نقل و حمل سیستمهای از زیادی تعداد که این وجود بـا
 ارائه شد عبـارت از ایـن   5آمـریکا هوشـمند نقل و حمل انجمن توسط 1998 سال در که تعریفی. است نشده ئهیارا ITS از کاملی

  تعریـف  .کننـد  مـی  اسـتفاده  روزمـره  زنـدگی  در هزینـه  و وقـت  در جویی صرفه بـرای ،نقـل و حمـل در فنĤوریاز  مردمبود که 
 و حمـل  سیسـتمهای که است شرح این به دش منتشر 6 آمریکا نقل و حمل اداره توسط 1998 سال آوریـل در کـه تـری رسـمی 

  [1] .می کنند توزیع و پردازش نگهداری، آوری، جمع را کاال و مسافر جابجایی به مربوط اطالعات هوشمند، نقل
 تـرین  متداول شد، عنوان تاکنون که مطالبی به توجه با که است شده ارائه مختلف کشورهای در ITS از بسیاری تعـاریف امـروزه
  [2]  :است زیر شرح به کرد ارائه ITS از میتوان که تعریفی
 کنتـرل  سیستمهای و ارتباطات الکترونیک،  قبیل از  نوین های فنĤوری های  بکارگیری و استفاده با هوشمند نقل و حمل سیستم

 راه جـاده،  قبیـل  زا نقل و حمل مختلف های شیوه برای که شود می نقل و حمل در ارزانی و ییآکار ایمنی، سطح ارتقاء باعث 

  . است تعمیم قابل دریایی و هوایی آهن،
   راهبردیبرنامه ریزی  .2

علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیماتی است که یک سازمان را قادر می سازد بـه هـدفهای بلندمـدت خـود                       و هنر راهبردی،برنامه  
مقصود  .راهبردها و ارزیابی    راهبردها ، اجرای    راهبردهاتدوین  : مرحله است  سه در بر گیرنده     7راهبردیمدیریت   یندآفر. دست یابد 

 یا فرصتهایی را به وجـود       ،دن عواملی که در محیط خارجی یک سازمان را تهدید می کن           ، مأموریت سازمان  تعییناز تدوین استراتژی    
  خاص راهبرد های تخاب  ی گوناگون وان  راهبردهاهدفهای بلندمدت، در نظر گرفتن       نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان،        ،دنمی آور 
  تعیـین نـوع فعـالیتی کـه سـازمان          : عبارتنـد از    که در زمینه تدوین اسـتراتژیها مطـرح مـی شـوند            مواردی .است  ادامه فعالیت  برای

، شیوه تخصیص منابع، تصمیم گیـری دربـاره گـسترش دادن یـا      متوقف سازد   فعالیتهایی را که می خواهد     ،می خواهد به آن بپردازد    
در ایـن الگـو رابطـه       . را نشان می دهد    یک الگوی مناسب از فرآیند استراتژیک بسیار متداول          1 شکل شماره    . فعالیتها متنوع ساختن 

   [4 ,3]. نشان داده شده استراهبردیبین اجزا اصلی فرآیند مدیریت 
                                                 

5 -Intelligent Transportation Society of America 
 
6 - U. S. Department of Transportation (DOT) 
 
7 Strategic Management Process 
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   راهبردیدیریت  الگوی م.1 شکل                                      

  
  [4 ,3]: فرآیند مدیریت استراتژیک به طور خالصه شامل مراحل زیر است

   های کنونی سازمانراهبرد، اهداف و هاشناسایی مأموریت: 1مرحله 
  تدوین بیانیه مأموریت سازمان: 2مرحله 
  شناسایی فرصتها و تهدیدات خارجی سازمان: 3مرحله 
   8تهیه ماتریس بررسی رقابت: 4مرحله 
   9تهیه مارتیس ارزیابی عوامل خارجی سازمان: 5مرحله 
  شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان: 6مرحله 
   10تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی سازمان : 7مرحله

                                                 
8 CPM 
9 EFE 
10 IFE 

ماتريس 
CPM 

  PESTالگو  
 الگو پورتر

EFEماتريس 

SWOT QSPM 

   مانند روش هاي تصميم گيرييا 
ِAHP   

 

انتخاب گزينه ها
  و

راهكارهاي بهينه

 اهداف اجرا

بررسي عوامل 
  محيطي

)فرصت،تهديد(

بررسي عوامل
  داخلي

)قوت،ضعف(

تعيين گزينه ها
  و

  راهكارها

  كنترل و
   ارزيابي

  ماموريت
  آرمان
  ارزش

  
  الگو زنجيره ارزش داراييها

 IFEماتريس
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وه  ، مـاتریس گـر     12 ، ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک       11تهیه ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و ضعف        : 8مرحله
  15، ماتریس استراتژی اصلی، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی14 ، ماتریس داخلی و خارجی13مشاوران بستن

 مشخص شود و بـرای هرسـال        هادر این مرحله باید هزینه پیشنهاد     :  های خاص    راهبرد تعیین اهداف بلند مدت و ارائه          :9مرحله  
   . ریزی شده به وسیله سازمان مشخص باشده های واقعی برنامراهبردشنهادی با  پیراهبردهای.  اقالم هزینه مشخص باشد،مورد نظر
بـا توجـه بـه صـورتهای مـالی      . پیشنهادی و نتایج مورد انتظار مشخص می شودراهبردهای یدر این مرحله شیوه اجرا : 10مرحله  

  .ط را محاسبه کرد مرتبپیش بینی شده باید نسبتهای 
  ا باید مشخص کرد هدف های ساالنه ر : 11مرحله 
  .د کره یبرای بررسی و ارزیابی استراتژی های ارائه شده باید رویه هارا ارا : 12مرحله 

  ق ی متدولوژی تحق.3
 بررسی عوامل کلیدی    برایاین تحقیق با استفاده از روش توصیفی انجام شده است که با بکارگیری دیدگاه برنامه ریزی استراتژیک                  

ـ  (و بررسی عوامل کلیـدی خـارجی      )  نقاط قوت وضعف     از طریق شناسایی  ( داخلی وسـیله شناسـایی فرصـت هـا و تهدیـدات        ه   ب
  17QSPMو روش  16تـدوین وبـه کمـک روش تـصمیم گیـری چنـد معیـاره          الزم  هبردهـای    وواقعیت هـای موجـود را     ) محیطی

                        .ه است الویت بندی راهبرد ها انجام شد
  جامعه آماری1 -3

 بررسی های الزم درزمینه توسعه سیستم های حمل ونقل هوشمند جاده ای جامعه آماری               برایجمع آوری اطالعات وآمار     به منظور 
از مدیران، متخصصین مسئول وکارشناسان خبره در بخش حمل و نقل، ایمنی و فناوری اطالعات سازمان راهداری و حمل و نقـل                      

د تا از نقطه نظـرات و تجـارب آنهـا در گـرد آوری داده هـا و اطالعـات       شاب جاده ای وهمچنین پلیس راه ومشاورین مرتبط انتخ    
 نفـر مـدیربا مـدرک       2 که از ایـن تعـداد        ند  نفر از کارشناسان و مدیران در نظر گرفته شد          30در نظر سنجی مورد نظر      .دشواستفاده  
 نفـر از    8 و کارشناسـی یس راه بـا مـدرک       پلکارشناس   نفر 2 و کار شناسی ارشد   کارشناسی و    کارشناس خبره با مدرک      18 ،لیسانس

  . مشاوران انتخاب شدند
    ابزارها و اندازه گیری وگردآوری داده ها    3-2

ها و اطالعات مورد نیاز برای این پژوهش از طریق بررسی ومطالعه اسناد، منابع و متون مرتبط با موضوع پـژوهش وهمچنـین                        داده
نهـا  آ ومتخصصین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و مـصاحبه و نظرسـنجی از                  بهره گیری از نظریات مدیران ، کارشناسان      

  .انجام شده است
  
  
      طرح پرسشنامه  3-3

                                                 
11 SWOT 
12 SPACE 
13 BCG 
14 IE 
15 QSPM 
16 MADM 
17 Quantitative Strategic Planning Matrix 
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   عوامـل    و تعیـین    نقـل هوشـمند، اهـداف      سیستم های حمـل و     توسعه   محور های  دست آمده، ه  ب برای الویت بندی راهبردهای     
 نظرخـواهی بـه صـاحب    بـرای تهیـه و   پرسشنامه   دو ،وزن آنها  و) ها و تهدید ها   فرصت  ( وخارجی )قوت ها و ضعف ها      ( داخلی

 درمورد الویت بندی اهداف و محورهای توسعه و شناسایی عوامـل داخلـی و خـارجی                پرسشنامه اول  .دشه  ینظران وکارشناسان ارا  
 مربوط بـه    5رتبه  . به در نظر گرفته شد     پنج رت  18 در این پرسشنامه با توجه به ماهیت کیفی شاخص ها طبق مقیاس لیکرت             .دشتهیه  

پس از بررسی .دکر رتبه های بعدی تا شماره یک را اخذ خواهند        ، بد وخیلی بد   ،گزینه عالی و به ترتیب گزینه دهی خوب ، متوسط         
ـ         19AHP پرسـشنامه دوم براسـاس روش تـصمیم گیـری گروهـی              آنهـا منظـور الویـت بنـدی       ه  پرسشنامه ها وتدوین استراتژیها ب

  .دشه ی تهیه و به جامعه آماری  اراهاصورت مقایسه دو به دوی استراتژیه  ب
   انتخاب روش حل مسئله 4 -3

 محیط داخلی و خارجی و نظر سنجی اقدام به تدوین تحلیل بر اساس  20SWOT در این پژوهش ابتدا با استفاده از تجزیه تحلیل
در برنامـه ریـزی   QSPM رسشنامه ای وبا استفاده از روش متداول راهبردهای عملی شد ودرمرحله بعد، با جمع آوری اطالعات پ

ـ .  راهبرد ها الویـت بنـدی شـدند          )AHP21دراین پژوهش روش    ( و روش تصمیم گیری با معیار های چندگانه          راهبردی دلیـل  ه  ب
کـه    وبا توجه بـه ایـن       صین  دوی آنها برای کارشناسان و متخص     ه  ودشواری مقایسه دو ب   )  راهبرد   20بیش از   ( تعداد زیاد راهبرد ها     

، در مرحلـه اول راهبـرد هـا در    نـد ده اشکلیه راهبردها براساس شش محور اصلی توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند تدوین            
  ، الویت بندی در هر گروه انجام و با تلفیق آنها الویت بنـدی نهـایی               آنها و پس از  الویت بندی        ندشش محور اصلی دسته بندی شد     

ـ AHPدر روش. دش محاسبه 22برای مقایسه نتایج حاصل از دو روش ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن. آمددست ه   ب منظـور  ه  ب
 جدولی در این خصوص تهیه و در متن پرسشنامه قـرارداده شـد و نتـایج حاصـل براسـاس میـانگین                       ،دوی راهبرد ها  ه  مقایسه دوب 

  .دشهندسی محاسبه 
در مورد هـر الویـت بنـدی بـا     .   استفاده شد EXPERT CHOICE از نرم افزارAHPروش ها با راهبرد الویت بندی منظوره ب

 وضریب همبستگی  AHP و QSPMمراحل و جزئیات روش های.  مورد بررسی قرارگرفته است23 نرخ ناسازگاریAHPروش 
  : دست آمده است ه ر بمقدار ضریب همبستگی اسپیرمن از رابطه زی. است  موجود [3],[5],[6] ترتیب درمراجعه اسپیرمن ب
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18 Likert 
19 Analytical Hierarchy Process 
20 Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats 
21 Analytical Hierarchy Process 
22 Spearman 
23  Inconsistent 
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   نتایج بدست آمده  .4
  24 چشم انداز 4-1

  :عبارت است ازای   چشم انداز کشور در بخش حمل و نقل جاده
  تصادفات در کلیه راههای کشور تلفات جاده ای و  میزان کمینه کردن -1
   زمان تاخیر در کل راههای کشور کمینه کردن -2
  کشور های توسعه یافته در حدف سوخت ورساندن آن به میزان بهینه کاهش مصر -3

  کشورهای توسعه یافتهدرحد بهبود کامل محیط زیست و ایجاد راههای سبز -4

  کشور های توسعه یافتهدرحد ایجاد رضایت کامل در عموم مردم جامعه -5

  اعتالی فرهنگی مردم جامعه در زمینه رانندگی در جاده های کشور  -6
طور خالصه می توان گفت چشم انداز توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند عبارتـست از  برخـورداری از سیـستمی ملـی                         ه  ب

  برای حرکتی ایمن، روان، سریع و اقتصادی و سازگار با محیط زیست 
  25  بیانیه ماموریت4-2

  : استشرح ذیل ه بیانیه ماموریت  مطابق موارد ذکر شده ب
با توسعه سیستم های حمل و نقـل هوشـمند   عنوان متولی سیستم حمل و نقل کشور ،    ه  ب حمل و نقل جاده ای       سازمان راهداری و  

ـ  و عبوری روان  جاده ای سعی در افزایش و ارتقاء سطح ایمنی           منظـور افـزایش رفـاه مـردم کـشور ایـران و همچنـین افـراد و        ه  ب
حوزه کاری در خصوص توسعه سیستم های حمل و         . دارد ، کنند  شرکت های خارجی که از راههای ترانزیت و توریستی عبور می          

   . که در آنها آمار تصادفات و سوانح رانندگی زیاد است است راههای پر ترافیک و نقاط سانحه خیز برون شهری،نقل هوشمند
  26  اهداف 4-3

  : از ندکشور عبارت حمل ونقل هوشمند  توسعه سیستم های اهداف 
  مل ونقل و سرویس های استفاده کنندگان بهینه سازی سیستم های ح - 1
 توسعه ایمنی  - 2

 افزایش کارآیی و ظرفیت سیستم های حمل و نقل  - 3

 کاهش زمان تاخیر و  تراکم  - 4

   )سوخت ( بهبود محیط زیست و کاهش مصرف انرژی  - 5

 توسعه اقتصادی  - 6

   : ازندطور خالصه می توان گفت اهداف توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند عبارته ب
  افزایش ایمنی ، کاهش زمان تاخیر، جلب رضایت عموم جامعه ، حفظ محیط زیست و کاهش مصرف انرژی

  EFE( 27(  بررسی عوامل خارجی 4 -4
                                                 

24 Vision 
25 Mission 
26 Goal 
27 External Factor Evaluation  
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 برای این کار ماتریس  عوامل خارجی        .به تحلیل محیط خارجی می پردازیم      راهبردی   در این مرحله مطابق متدولوژی برنامه ریزی        
 اجتمـاعی ،   ماتریس ابزاری است که به استراتژیست ها اجازه می دهـد تـا عوامـل محیطـی ، اقتـصادی ،     این . را تشکیل می دهیم  

پارادایم حاکم بر طراحی ایـن       .سیاسی ، فرهنگی ، تکنولوژیکی ، وضعیت بازار و رقابت را در مقطع زمانی مورد ارزیابی قراردهند                
عنوان ابزاری بـرای جمـع آوری اطالعـات محـیط پیرامـونی ومحـیط       ه  یکرد مختلف تجویزی ب    رو ماتریس عمدتا تجویزی بوده و    

ـ   ارا  [3]مراحل فوق در مرجـع      .(دشوبرای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی پنج مرحله باید انجام           . کاربرد دارد  یصنعت ه شـده   ی
 بـرای می شود وضعیت کشور     طور که در جدول مشاهده       همان.  نشان داده شده است    1 با انجام مراحل فوق نتایج در جدول         .)ندا

  . توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند از نظر عوامل خارجی در حد متوسط است
  IFE(28( ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 4-5

در واقع نقاط ضعف و قوت واحد های سازمان را مورد بررسی قرار              .است بررسی عوامل داخلی سازمان      برایاین ماتریس ابزاری    
با انجام مراحل فوق نتایج در      ). ه شده است  ی  ارا  [3]مراحل فوق در مرجع      .(استین ماتریس نیز شامل پنج مرحله       تهیه ا . می دهد 
همانطور که در جدول مشاهده می شود وضعیت کشور جهت توسعه سیستم هـای حمـل و نقـل                   .  نشان داده شده است      2جدول  

  .هوشمند از نظر عوامل داخلی در حد ضعیف می باشد
  SWOT ها با استفاده از  مدل تحلیل راهبردوین   تد4-6

  بـه  SWOTطبـق مـدل تحلیلـی    ) فرصت ها و تهدیـدها  (  وخارجی  )قوتها و ضعفها ( در این مرحله با توجه به عوامل داخلی    
رچـه  گ.اسـت ده که تحت پـاردایم تجـویزی   شاین مدل مبتنی بر رویکرد خط مشی هاروارد طراحی         .  ها می پردازیم   راهبردتدوین  

در این مدل فرصت ها و تهدید ها نشان دهنده چالش های مطلوب یـا نـامطلوب عمـده ای                    . برای  پارادیم ترکیبی نیز کاربرد دارد      
شایستگی ها ، توانایی ها ، مهارتها و کمبود هـا           ( در مقابل قوت ها و ضعف ها         است که در محیط فراروی سازمان وجود داشته و        

در حالت معمولی متـشکل از یـک جـدول        SWOTمدل .ت مورد مطالعه را بنمایش می گذاردوضعیت محیط داخلی تشکیال )
بـه عبـارت دیگـر همـواره چهـار دسـته       . استمختصات دوبعدی است که هریک از  چهار نواحی آن نشانگر یک دسته استراتژی             

   :د این استراتژی ها عبارتند ازشوناستراتژی در این مدل مطرح می 
   ) SO های راهبرد  ( 1د اکثر استفاده از فرصت های محیطی با بکار گیری قوت ها سازمان ناحیهراهبرد های ح  - 1
   ) ST استراتژی های   (2راهبرد های استفاده از نقاط قوت ها سازمان برای جلوگیری از تهدید ها ناحیه   - 2
   ضعف موجود سـازمان      نقاط  جبران  برای ، است  مزیت های بالقوه ای که در فرصت های محیطی نهفته          راهبردهای استفاده از    - 3

  )WOً استراتژی های  (

 ) WT استراتژی های   ( 4راهبردهای برای به حداقل رساندن زیانهای ناشی از تهدید ها و نقاط ضعف ناحیه   - 4

 3 در جـدولهای       نتایج حاصل   .شدبا توجه به تحلیل محیط داخل وخارج استراتژی های راهبرد های الزم برای چهار ناحیه تدوین                 
 .نشان داده شده اسـت ) TW  استراتژی های  ( 6و) WO استراتژی های  ( 5و) ST استراتژی های  ( 4و )SO استراتژی های ( 

 و داخلـی  CPM 29 تـشکیل ماتریـسهای مقایـسه ای رقابـت       ،دلیل عدم وجود رقابت و بخش هـای مـستقل         ه  ذکر است ب  ه  الزم ب 
  .  لزومی نداردIEM 30وخارجی 

                                                 
28 Internal  Factor Evaluation 
29 Compétitive Profile Matrix 
30  Internal- External Matrix 
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 توضیحات  امتیاز وزن دار امتیاز وزن  مل استراتژیک خارجیعوا

         فرصت ها 
     و توسعه آن در سطح کشورIT , ICTرشد 

0.04 3 0.12   
 دیدگاه مسئولین و مدیران عالی کشور به توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند 

0.04 3 0.12   
   ترانزیت موقعیت جغرافیایی کشور برای حمل و نقل کاال و

0.05 4 0.2   
  )ریلی ، دریایی ، هوایی ( سهم حمل و نقل جاده ای نسبت به سایر سیستم های حمل و نقل 

0.05 4 0.2   
 امکان اخذ وام ازبانک جهانی و همکاری های  تخصصی و کارشناسی

0.07 4 0.28   
 امکان استفاده از روش  فایناس  جهت تامین مالی پروژه 

0.07 3 0.21   
 تخصیص بودجه  برای توسعه سیستم های هوشمند در سطح کشور 

0.07 3 0.21   
 امکان استفاده از همکاری سازمان های جهانی 

0.05 3 0.15   
 IRF, PIARCکه وزارت راه و ترابری عضو آنها می باشد مثل 

        
 امکان استفاده از تجربیات عملی انجام شده در داخل و خارج کشور 

0.03 3 0.09   

         تهدید ها 
 وجود دیدگاه های منفی 

 عدم شناخت صحیح از  سیستم های هوشمند  0.08 2 0.04

 نتایج حاصل از بکار گیری  سیستم های هوشمند در وزارت راه یا سازمان های دیگر 
 وجود تجربیات ناموفق  0.08 2 0.04

 یستم های هوشمند و کمبود منابع مالی در الویت قراردادن  سایر پروژ ها نسبت پروژ س
0.02 2 0.04   

 وابستگی به شرکت های خارجی در خصوص تجهیزات و موارد نگهداری و راهبری پس از توسعه 
0.08 1 0.08   

 انجام پروژها هوشمند بصورت غیر سیستمی و در قالب یک ساختار نامناسب 
0.05 1 0.05   

 ساختار غیر منعطف  توسعه سیستم ها با یک معماری و
0.05 1 0.05   

 توسعه سیستم ها بدون در نظر گرفتن  اهداف اصلی حمل و نقل کشور 
0.15 1 0.15   

 عدم  شناخت  نیاز ها و وضعیت موجود 
 عدم شناخت وضعیت موجود ونیاز های راهها  0.1 1 0.1

 جمع 
 وضعیت عوامل خارجی درحد متوسط است 2.21   1

  ماتريس عوامل خارجي.  ١جدول 

w
w

w
.SID

.ir



Archive of SID

 ٩

 توضیحات   امتیاز وزن دار امتیاز وزن  راتژیک داخلیعوامل است  

  0     قوت ها   
  0.03430.102 اقدام در خصوص تشکیل  کمیته یا گروه های کاری در خصوص توسعه سیستم های هوشمند   1
  0.03430.102 وجود کارشناسان خبره در بخش ستادی وزارت راه و پلیس راه و دیگر ارگان ها 2
  0.02230.066 انجام مطالعات و اقدامات در خصوص اجرای طرح پایلوت در یکی از محور ها  3
 Egist ,  DHVمشاورین خارجی 0.01130.033 وجود مستندات و مطالعات مشاورین خارجی 4

         ضعف ها   
  ITS 0.03420.068و  ITوضعیت کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص در بخش   6
  0.04520.09 وضعیت زیر ساخت ها ی ارتباط در بویژه بخش دیتا  7
  0.04510.045 میزان آگاهی و اطالع از ظرفیت مورد نیاز و محل اتصال تجهیزات هوشمند در بغش ارتباط  دیتا  8

9 

ایط موجود آگاهی و اطالع از پروتکل ها و استاندارد سیستم های ارتباطی و انتخاب آن با توجه به شر
  0.04510.045 کشور

  0.02210.022 وضعیت قوانین و مقررات وضع شده  10
  0.03410.034 وضعیت پیمانکاران و مشاوران دارای تجربه در توسعه و نگهداری سیستم های هوشمند  11
  0.05610.056 ی آنها با یکدیگر انسجام سازمان ها و ارگان های دولتی مرتبط با سیستم های هوشمند و میزان همکار 12
  0.02210.022 میزان آگاهی بخش خصوصی در خصوص منافع توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند در کشور  13
  0.03410.034 وضعیت بسترهای حقوقی و قانونی برای خصوصی سازی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی  14
  0.04520.09 ومی و پایه در توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند وضعیت زیر ساخت های عم 15
  0.04510.045 تدوین یا  انتخاب استاندارد  مناسب و منطبق بر شرایط موجود کشور  16

17 

تعیین الویت در اهداف کالن سیستم های حمل و نقل کشور جهت توسعه سیستم ها با توجه به الویت 
  0.05610.056 بندی انجام شده 

  0.03410.034 پژوهش های سامان یافته وکاربردی با توجه به شرایط موجود در کشور  18

 داخلي ماتريس عوامل-٢جدول
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  0.04510.045 میزان سواد اطالعاتی عموم مردم و آگاهی آنها از منافع و بکار گیری سیستم های هوشمند   19
20 
 

 وضعیت سیستم های نرم افزاری 
0.045

2

0.09  
  0.04520.09 ت سیستم های سخت افزاری وضعی 21
  0.04520.09 میزان توسعه کاربرد های الکترونیک در کشور  22

23 

برنامه چهارم (الویت تجهیز  آزاد های کشور نسبت به راههای دوخطه جهت تجیز سیستم های هوشمند
  0.05610.056 )توسعه

  0.03410.034 تجربه الزم در توسعه سیستم های هوشمند  24
  0.05610.056 انجام کار ها بصورت هماهنگ و غیر موازی 25
  0.05610.056 کراسی و مشکالت در خصوص خرید های خارجی بورووجود  26

  

 جمع 

1  1.461

وضعیت عوامل داخلی در حد ضعیف 
 است 

 داخلي ماتريس عوامل- ٢جدول ادامه
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 توضیح  راهبردها ردیف 

یکی از وظایف سازمان های  بین المللی  تبادل اطالعات پیارک , IRFصصین سازمان های بین المللی که ایران  در آنها عضویت دارد مانند استفاده از تجربیان کارشناسان و متخ 1

  و تجربیات کشور های عضو و کمک و همکاری و استفاده از تجربیات  سایر کشور های عضو خصوصا  کشورهای در حال توسعه   

 ر حال توسعه  می باشد  به کشور های د    

   ) پلیس راه - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای  (اری جلسات توجیهی توسط کارشناسان و خبرگان سازمان ها زبرگ 2

    برای مسئولین عالی کشور جهت آشنایی  با نیاز ها  و ضعیت راههای موجود کشور  به  سیستم های حمل و نقل هوشمند  

   تفاده از این سیستم ها  و مزایای اس  
   اری سمینار ها و جلسات توجیهی برای مسئولین و مدیران عالی کشور در خصوص ترانزیت کاال و اطالع رسانی از موقعیتزبرگ 3

    جغرافیایی و پتانسیل باالی کشور در ترانزیت کاال وتاثیر بکار گیری  سیستم های حمل و نقل هوشمند  در بکار گیری از   

   این پتانسیل ها  
   اطالع رسانی به مسئولین عالی کشور درخصوص سهم باالی حمل و نقل جاده ای والویت توسعه  4

   ) هوایی -  دریایی - ریلی  (سیستم های حمل هوشمند جاده ای نسبت به  سایر سیستم های حمل و نقل   
    های حمل و نقل هوشمند جاده ای  و دریافت وام مذاکره و توجیه بانک جهانی در خصوص  لزوم توسعه سیستم 5

   و کمک های کارشناسی و تخصصی   
 
   مطالعه و بررسی روش فایناس جهت توسعه سیستم های هوشمند با شرکت های معتبر خارجی و رفع موانع   6

   ن زمینه تجربه و فعالیت دارندحقوقی و قانونی و هماهنگی و کسب اطالعات با ارگان ها و سازمانهای دولتی که درای  

7 
      در وزارت راه و دعوت از کلیه  ارگان های مرتبط دراین کمیته ITSتقویت کمیته  

   
   استفاده صحیح و بهینه از بودجه تخصیصی در خصوص توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند و استفاده از  8

   سایر روش های تامین مالی بغیر از بودجه تخصیصی مثل اخذ وام از بانک جهانی ، فایناس ، جلب سرمایه گذاری   

   بخش خصوصی   

 SOٍراهبرد هاي  - ٣جدول 
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   استفاده از تجارب کشور های توسعه یافته و در حال توسعه و سازمان ها و ارگان های داخلی  9
   جی و مطابقت آنها با شرایط موجود در کشور استفاده از مطالعات انجام شده توسط مشاورین خار 10
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 توضیح  راهبردهاردیف 

   توجیه مدیران میانی و کارشناسان و آشنایی آنها به مزایای بکار گیری سیستم های هوشمند با استفاده از تجربیات عملی  1

    های حمل ونقل هوشمند  تاثیر نصب این سیستم ها در راههای کشور ونیاز مبرم راههای کشور به سیستم  
   ریشه یابی عوامل و دالیل شکست برخی از تجربیات ناموفق در خصوص سیستم های حمل و نقل هوشمند 2
   توجیه مسئولین در خصوص مزایای بکار گیری سیستم های حمل و نقل هوشمند و بی نیاز شدن از انجام  برخی از  3

   هوشمند پروژه ها در صورت توسعه سیستم های   
   عدم خرید تجهیزات غیر استاندارد و  تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری که در انحصار یک شرکت خاص  4

    و خرید تجهیزاتی که بلحاظ نگهداری و تعمیرات دارای پیچیدگی زیادی نباشد  
    دریایی - شمند ریلی پیش بینی هماهنگی سیستم های هوشمند جاده ای با سایر سیستم های حمل و نقل هو 5
   هماهنگی کلیه ارگان ها و بخش های وزارت راه و ترابری و پلیس راه و پرهیز از خریداری و توسعه سیستم ها  بدون  6

   هماهنگی و انجام کار های موازی   
    استاندارد  و توسعهعدم توسعه برخی از سیستم های هوشمند بصورت مستقل و پراکنده و غیر هماهنگ با یکدیگر بلحاظ 7

    سیستمی مجموعه سیستم های هوشمندو  در قالب یک طرح کلی ویک ساختار هماهنگ   
   تدوین معماری ملی سیستم ها ی حمل و نقل هوشمند در کشور و انتخاب معماری منعطف و قابل تغییر در صورت بروز  8

   تغییرات در صورت پیشرفت تکنولوژی برخی از مشکالت و موارد پیش بینی نشده و برخی از   
   توسعه سیستم ها در راستای اهداف کالن حمل و نقل جاده ای کشور  9

 STراهبرد هاي  - ٤جدول 
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 توضیح  راهبردهاردیف 

   راهبری و نگهداری با استفاده از بودجه تخصیصی  - استاندارد سازی-آموزش  نیروی انسانی متخصص در بخش توسعه سیستم ها  1
    وزارت تحقیقات آموزش و فناوری در خصوص ایجاد رشته های دانشگاهی و دانشکده  تخصصی  پیشنهاد به 2

   در خصوص سیستم های حمل و نقل هوشمند جادهای   
   تعیین پروتکل ها و استاندار ها ی ارتباطی مورد نیاز و هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  3

   گام توسعه سیستم و پس از آن در هن  
   تعیین میزان ظرفیت مورد نیاز برای انتقال دیتا و تعیین موقعیت مکانی آنها  4
   وضع قوانین الزم وبهبود بستر های حقوقی با استفاده از تجربیات موجود در داخل کشور وهمکاری سازمان های بین المللی  5
   سمینار ها و دوره های آموزشی برای مشاوران و پیمانکاران و ایجاد انگیزه در آنها ری جلسات توجیهی و برگذاری زابرگ 6

   در خصوص فعالیت در این زمینه و اطمینان از وجود زمینه کاری و بازار کار در این بخش  

  در آن و تعیین تاسیس سازمان حمل و نقل هوشمند کشور  و فعالیت و عضویت کلیه ارگان ها و بخش های دولتی مرتبط 7

   تشکیل شده ITSدر اکثر کشور ها   سازمان 
  است 

   جایگاه و شرح وظایف هریک از آنها   
   تدوین استاندارد ملی وبومی و مطابق با  شرایط موجود کشور  8
   ن الویت بندی الویت بندی اهداف کالن سیستم های حمل و نقل کشور و انتخاب هدف اصلی و توسعه سیستم ها براساس ای 10
   انجام پژوهش های کاربردی و غیر تئوری با توجه به نیاز های موجود کشور و تاسیس پژوهشکده حمل و نقل کشور 11
   فرهنگ سازی و افزایش سواد اطالعاتی عموم جامعه و آشنایی آنها با مزایای بکار گیری سیستم های هوشمند  از طیق  12

   سانه ای و ارائه برنامه های آموزشی اطالع رسانی عمومی و ر  
   بهبود وضعیت سیستم های نرم افزاری  13
   بهبود وضعیت  سیستم های سخت افزاری  14
    پیشنهاد جهت اصالح قانون چهارم توسعه و الویت بندی راه ها جهت تجهیز سیستم های حمل و نقل هوشمند بر حسب  15

 WOد هاي  راهبر-٥جدول 
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    الویت بندی اهداف   
    ع رسانی به بخش خصوصی  در خصوص منافع سرمایه گذاری در این بخش اطال 16
   بستر سازی مناسب حقوقی و قانونی برای تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش سیستم های حمل و نقل هوشمند  17
   هت توسعه سیستم های هوشمندهماهنگی با کلیه  سازمان و ارگان های دولتی  در خصوص بهبود زیر ساخت عمومی پایه ج 18
   شناسایی نیاز ها و مشکالت موجود در راهها توسعه سیستم های هوشمند در راستای حل این مشکالت  19
   هماهنگی با وزارت بازرگانی  و ایجاد راهکارهایی جهت رفع موانع خرید ها ی خارجی و بورکراسی  20
   برای آموزش نیروی انسانیتخصیص بخشی از بودجه در نظر گرفته شد  21
      بشرکت های خارجی معتبر با روش مناسب EPCاری پروژها بصورت زواگ 22
   استفاده از مشاورین خارجی جهت طراحی سیستم و تدوین معماری با روش مناسب  24

  
  
  

 توضیح  راهبردردیف 

   ر عدم توسعه سیستم های غیر مرتبط با نیاز های موجود راههای کشو 1
   عدم توسعه سیستم ها بدون هدف   2

  
  
  

 WO  راهبرد هاي٥جدول ادامه

 TW  راهبرد هاي٦جدول 
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  SWOT  جدول تجزیه تحلیل 7                                    جدول 

  
   بندی راهبردها  الویت- 7 -4

  . می باشد10 و 9ها بر اساس جداول الویت بندی استراتژی  و 8شش محور توسعه مطابق جدول بندی الویت 
    الویت بندی محور های اصلی توسعه سیستم ها هوشمند. 8                     جدول  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

 QSPM نتایج حاصل از روش .9   جدول                                     

 
 مدیریت و سیاستهای سازمانی

 ریشه یابی عوامل شکست در توسعه برخی از سیستم های هوشمند  1

 تم ها در راستای اهداف کالن حمل و نقل کشور و رفع نیاز ها و مشکالت موجود توسعه سیس 2

 تدوین استاندارد بومی سیستم های حمل و نقل هوشمند کشور و تدوین نظام ارزیابی مستمر 3

 یر هماهنگ توسعه  سیستم های هوشمند با یک ساختار و معماری مناسب و منعطف  متمرکز وعدم اجرای پروژهای پراکنده و غ 4

 وپیش بینی امکان تغییرات در صورت پیشرفت تکنولوژی ونیاز های آینده و هماهنگی با سایر سیستم ها ی حمل ونقل   

 ایجاد هماهنگی و انسجام بین سازمان ها و ارگان های مختلف و تعین جایگاه و نقش هرکدام از آنها  5

 ان و مدیران میانی در خصوص منافع توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند در دن  مسئولین و کارشناسکراطالع رسانی و آگاه  6

 شرایط فعلی و کارایی این سیستم ها در استفاده از پتانسیل های موجود کشور و الویت آن نسبت به بخش های دیگر حمل و نقل   

 استفاده از تجارب سایر کشور ها و تجارب داخلی  7

 انجام پژوهش و تحقیقات در این بخش , نکاران مرتبط  به فعالیت  ترغیب مشاوران و پیما 8

9 
  استفاده بهینه از منابع مالی موجود و بدست آوردن منابع مالی جدید با استفاده از پتانسیل های موجود 

 

 تامین مالی  

 )W( فهرست ضعف ها   )S  (فهرست قوت ها  

 )WO( 3ناحیه  )SO (1ناحیه  )O( فهرست فرصت ها 

 )WT(4ناحیه  )ST (2ناحیه  )T ( فهرست تهدیدات 

 )1-6(رتبه اهمیت  محور ارزیابی

 3  مخابراتی-زیرساخت فنی

 6 موارد حقوقی

 5 نیروی انسانی

 4 مسایل فرهنگی

 1 مدیریت و سیاستهای سازمانی 

 2 تامین مالی

  ٩               ادامه جدول
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 ت های معتبر خارجی و رفع موانع  مطالعه و بررسی امکان استفاده از روش فایناس جهت توسعه سیستم های هوشمند با شرک 10

 حقوقی و قانونی و هماهنگی و کسب اطالعات از ارگان ها و سازمانهای دولتی که دراین زمینه تجربه و فعالیت دارند  

 مذاکره و توجیه بانک جهانی در خصوص  لزوم توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای  و دریافت وام  11

 شناسی و تخصصی و کمک های کار  

 اطالع رسانی به بخش خصوصی  در خصوص منافع سرمایه گذاری در این بخش  12

  ارتباطی-زیر ساخت های فنی   

 هماهنگی با کلیه  سازمان و ارگان های دولتی  در خصوص بهبود زیر ساخت عمومی پایه جهت توسعه سیستم های هوشمند 13

 ری بهبود وضعیت سیستم های نرم افزا 14

 تعیین میزان ظرفیت مورد نیاز برای انتقال دیتا و تعیین موقعیت مکانی آنها  15

 انجام پژوهش های کاربردی و غیر تئوری با توجه به نیاز های موجود کشور و تاسیس پژوهشکده حمل و نقل کشور 16

 بهبود وضعیت  سیستم های سخت افزاری  17

 ی ارتباطی مورد نیاز و هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و اطالع  از وضعیت موجودتعیین پروتکل ها و استاندار ها  18

  سیستم های ارتباطی  و توسعه آن در صورت عدم ظرفیت یا توان کافی   

 عدم خرید تجهیزات غیر استاندارد و  تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری که در انحصار یک شرکت خاص  باشد  19

 و خرید تجهیزاتی که بلحاظ نگهداری و تعمیرات دارای پیچیدگی زیادی نباشد  

  
 محیط فرهنگی 

20 

فرهنگ سازی و افزایش سواد اطالعاتی عموم جامعه و آشنایی آنها با مزایای بکار گیری سیستم های هوشمند  از طریق  اطالع 
 رسانی عمومی و رسانه ای و ارائه برنامه های آموزشی

  
 نیروی انسانی 

 تخصیص بخشی از بودجه در نظر گرفته شد برای آموزش نیروی انسانی 21

  پیشنهاد به وزارت تحقیقات وفناوری در خصوص ایجاد رشته های دانشگاهی و دانشکده  تخصصی در خصوص 22

  سیستم های حمل و نقل هوشمند   

  راهبری و نگهداری - استاندارد سازی-ا آموزش  نیروی انسانی موجود در بخش توسعه سیستم ه 23

 محیط حقوقی  

 وضع قوانین الزم وبهبود بستر های حقوقی با استفاده از تجربیات موجود در داخل کشور وهمکاری سازمان های بین المللی  24

 حمل و نقل هوشمند بستر سازی مناسب حقوقی و قانونی برای تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش سیستم های  25
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  AHP نتایج حاصل از روش -10جدول  

 استراتژی رتبه 

  
 مدیریت و سیاستهای سازمانی

 ت موجود توسعه سیستم ها در راستای اهداف کالن حمل و نقل کشور و رفع نیاز ها و مشکال 1

 توسعه  سیستم های هوشمند با یک ساختار و معماری مناسب و منعطف  متمرکز وعدم اجرای پروژهای پراکنده و غیر هماهنگ  2

 وپیش بینی امکان تغییرات در صورت پیشرفت تکنولوژی ونیاز های آینده و هماهنگی با سایر سیستم ها ی حمل ونقل   

 ن سازمان ها و ارگان های مختلف و تعین جایگاه و نقش هرکدام از آنها ایجاد هماهنگی و انسجام بی 3

 تدوین استاندارد بومی سیستم های حمل و نقل هوشمند کشور و تدوین نظام ارزیابی مستمر 4

 ریشه یابی عوامل شکست در توسعه برخی از سیستم های هوشمند  5

  و مدیران میانی در خصوص منافع توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند در اطالع رسانی و آگاه نمودن  مسئولین و کارشناسان 6

 شرایط فعلی و کارایی این سیستم ها در استفاده از پتانسیل های موجود کشور و الویت آن نسبت به بخش های دیگر حمل و نقل   

 استفاده از تجارب سایر کشور ها و تجارب داخلی  7

  مالی موجود و بدست آوردن منابع مالی جدید با استفاده از پتانسیل های موجود استفاده بهینه از منابع 8

9 

  انجام پژوهش و تحقیقات در این بخش , ترغیب مشاوران و پیمانکاران مرتبط  به فعالیت  
  

  
 تامین مالی

 اطالع رسانی به بخش خصوصی  در خصوص منافع سرمایه گذاری در این بخش  10

 ررسی امکان استفاده از روش فایناس جهت توسعه سیستم های هوشمند با شرکت های معتبر خارجی و رفع موانع  مطالعه و ب 11

 حقوقی و قانونی و هماهنگی و کسب اطالعات از ارگان ها و سازمانهای دولتی که دراین زمینه تجربه و فعالیت دارند  

 سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای  و دریافت وام مذاکره و توجیه بانک جهانی در خصوص  لزوم توسعه  12

 و کمک های کارشناسی و تخصصی   

  ارتباطی-زیر ساخت های فنی   

 هماهنگی با کلیه  سازمان و ارگان های دولتی  در خصوص بهبود زیر ساخت عمومی پایه جهت توسعه سیستم های هوشمند 13

 انتقال دیتا و تعیین موقعیت مکانی آنها تعیین میزان ظرفیت مورد نیاز برای  14

 عدم خرید تجهیزات غیر استاندارد و  تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری که در انحصار یک شرکت خاص  باشد  15

 و خرید تجهیزاتی که بلحاظ نگهداری و تعمیرات دارای پیچیدگی زیادی نباشد  

 توجه به نیاز های موجود کشور و تاسیس پژوهشکده حمل و نقل کشورانجام پژوهش های کاربردی و غیر تئوری با  16

 تعیین پروتکل ها و استاندار ها ی ارتباطی مورد نیاز و هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و اطالع  از وضعیت موجود 17

  سیستم های ارتباطی  و توسعه آن در صورت عدم ظرفیت یا توان کافی   

 ود وضعیت  سیستم های سخت افزاری بهب 18

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ١٩

 بهبود وضعیت سیستم های نرم افزاری  19

  
 محیط فرهنگی 

فرهنگ سازی و افزایش سواد اطالعاتی عموم جامعه و آشنایی آنها با مزایای بکار گیری سیستم های هوشمند  از طریق  اطالع رسانی 20

  عمومی و رسانه ای و ارائه برنامه های آموزشی   

  
 نیروی انسانی 

  پیشنهاد به وزارت تحقیقات وفناوری در خصوص ایجاد رشته های دانشگاهی و دانشکده  تخصصی در خصوص 21

  سیستم های حمل و نقل هوشمند   

  راهبری و نگهداری - استاندارد سازی-آموزش  نیروی انسانی موجود در بخش توسعه سیستم ها  22

  در نظر گرفته شد برای آموزش نیروی انسانیتخصیص بخشی از بودجه 23

 محیط حقوقی  

 بستر سازی مناسب حقوقی و قانونی برای تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش سیستم های حمل و نقل هوشمند  24

 زمان های بین المللی وضع قوانین الزم وبهبود بستر های حقوقی با استفاده از تجربیات موجود در داخل کشور وهمکاری سا 25

  
    مقایسه نتایج حاصل از دو روش با استفاده از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن 8 -4

 نتایج حاصل از دو روش با یکدیگر مقایسه وبا استفاده از نرم افزار اکسل مقدار ضـریب همبـستگی                    11 در جدول   
  د کـه نتـایج ایـن دو روش تقریبـا          کـر اسـتنباط   دست آمد ومی توان چنـین       ه   ب 0,967 محاسبه و عدد     1طبق رابطه   

   در ایـن تحقیـق مبنـای       اسـت، بنـابراین    از دقـت بیـشتری برخـوردار         AHPکه روش  با توجه به این    . اند نزدیک  
  . در نظرگرفته شده است ) 10جدول (  الویت بندی استراتژی ها بر اساس این روش 

 AHP بررسی ناسازگاری در روش 9 -4

 1/0 مقـدار ناسـازگاری نبایـد از         بیـشینه در این روش    . مورد بررسی قرار گرفت      AHPر روش   میزان ناسازگاری د  
  12/0 مقـدار ناسـازگاری   ، در بخش الویت بندی استراتژی های مدیریت و سیاست های سـازمانی         .[5]بیشتر باشد   

ز خطـا بـا توجـه بـه         این میـزان ا   .  کاهش یافت  11/0دست آمد که با اصالح بعضی از قضاوت ها این میزان به             ه   ب
در سایر الویت بندی ها میزان ناسـازگاری در          .استتعداد زیاد قضاوت ها و خطای ناشی از نظر سنجی قابل قبول             

  .استحد مورد قبول 
  
  نتیجه گیری  .5 

  : دشوبا مرور به نتایج حاصل از راهبردهای تدوین شده و شرایط موجود کشور نتایج ذیل استخراج می 
 توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند از نظر عوامل خارجی در موقعیـت متوسـط و از                   برای  وضعیت کشور  -1

  .استنظر عوامل داخلی در موقعیت ضعیف 
  .دشو توسعه سیستم های هوشمند در کشور باید با محوریت افزایش ایمنی انجام -2
 راههـای کـشور نـسبت  بـه آزاد     31 در  نقاط حادثـه خیـز   باید  الویت تجهیز سیستم های حمل و نقل هوشمند     -3

                                                 
 .است گردنه هاي مه گير و نقاطي از راههاي كشور كه در آنها آمار تصادفات بسيار باال  ها، پل ها ،تونل  31

 ١٠               ادامه جدول
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 [7] . در نظر گرفته شود 32راهها

 در خصوص اهداف کالن حمل و نقل الویت به ترتیب با ایمنی ، رضایت عموم ، بهبود محیط زیست و کـاهش                 -4
   .استمصرف انرژی و زمان تاخیر 

ـ            -5    ین مـالی،   تـام  ترتیـب بـا مـدیریت و سیاسـت هـای سـازمانی ،             ه   در خصوص شـش محـور توسـعه الویـت ب
 و توسعه سیـستم هـای هوشـمند بـر           استموارد حقوقی   و  زیر ساخت های فنی ، محیط فرهنگی ، نیروی انسانی             

  . دشواساس این الویت بندی انجام 
 توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند باید از توان بخش خصوصی استفاده شود و بخـش دولتـی بایـد                      برای -6

  .ا تعیین و زیر ساخت های الزم فراهم سازد های الزم رراهبردسیاست ها و 
 از آنهـا    یـک  همکاری و انسجام الزم مابین سازمان ها و ار گان های دولتی مرتبط وجود نـدارد و جایگـاه هـر                       -7

   .نیستمشخص 
 توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند نیازمند یک سازمان با تشکیالت و ساختار منـسجم و نیـروی انـسانی                      -8

   .رب استمتخصص و مج
    جمع بندی نهایی و پیشنهادات -6

 تجارب  جهانی ، پیش نیاز های  توسعه سیستم  با در نظر گرفتنبا توجه به مطالعات انجام شده در این پژوهش و
    :زیر استهای حمل و نقل هوشمند شامل موارد 

  توسعه زیر ساختهای الزم  -1
 همکاری کلیه سازمان ها و ارگان های مرتبط  -2

  های الزم راهبردی اهداف و نیاز های موجود کشور و تدوین شناسای -3

 تدوین  استاندارد ملی و بومی  -4

  تدوین معماری ملی  -5
    ) دولتی یا نیمه دولتی  (ود یک سازمان یا ارگان منسجم و توانمند جو -6
 تحقیقات وپژوهش کاربردی   -7

  پژوهشی و دانشگاهی  ،همکاری و ارتباط با مراگز تحقیقاتی -8

  زی و آماده سازی عموم جامعه در استفاده و پذیرش سیستم های هوشمند بستر سا -9
   خصوصا در بخش نگهداری و راهبری ،وجود نیروی انسانی متخصص  -10
همکاری بخش خصوصی با بخش دولتی و تعیین جایگاه صحیح  هرکدام از آنها در توسعه سیستم های   -11

 حمل و نقل هوشمند 

 تامین بودجه الزم  -12

نیاز های الزم در این       کشور فاقد کلیه پیش    ،رسی های انجام شده مالحظه می شود که در شرایط فعلی          با توجه به بر   
طور کلی می توان گفت که کشور مـا از  ه د و بننتایج حاصل از تحقیق نیز این مورد را نشان می ده          . استخصوص  

نسیل های الزم خصوصا در زمینـه        اما پتا  ،نظر توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند درموقعیت ضعف قرار دارد           
  . نیروی انسانی و تامین بودجه در این خصوص وجود دارد

                                                 
ان مشخص شده است كه احتمال وقوع تصادفات منجر به  سازم دفتر فناوري اطالعاتدر اين رابطه طبق تجزيه تحليل هاي آماري در 32

  فوت در راههاي اصلي نسبت به آزاد راهها بيشتر مي باشد 
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که در حال حاضر توسعه سیستم ها ی حمل و نقل هوشمند در راه های کـشور ضـروری بـوده  و             با توجه به این   . 
وجـود دارد و تـا کنـون    که فاصله بسیار زیادی حتی با کشور های در حال توسعه دراین مورد              دلیل این ه  همچنین ب 

 نشده و از طرفی فـراهم آوردن کلیـه پـیش نیـاز هـای الزم مـستلزم                     انجام هیچ گونه اقدامی در کشور در این مورد       
در خصوص برنامه ریزی   .هستیمصرف زمان زیادی می باشد لذا  نیازمند به برنامه ریزی کوتاه مدت و دراز مدت           

 در یکی از نقـاط بحرانـی کـشور مطـابق بـا                پایلوت بصورت طرح و اجراء     کوتاه مدت می توان با انجام یک پروژه       
و سیاست های  سازمان توسط یک مشاور و پیمانکـار خـارجی مـشروط بـه        وضعیت موجود کشور و استراتژی ها     

. د  کـر متصل شدن با یک مشاور و پیمانکار داخلی و همچنین آموزش های الزم به نیروی متخصص موجود اقـدام                    
  .دشو برنامه های دراز مدت اقدامات ذیل باید انجام در خصوص

  تدوین استاندارد بومی  -1
 تدوین معماری ملی  -2

 آموزش نیروی انسانی  -3

تاسیس و تشکیل یک سازمان منسجم دولتی یا نیمه دولتی ومستقل یـا در سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل                  -4
 جاده با ساختار تشکیالتی ارائه شده در فصل هفتم 

 و تعیین جایگاه و وظایف هرکـدام        33اط و انسجام الزم مابین سازمان ها و ارگان های دولتی مرتبط           توسعه ارتب  -5
 از آنها 

 بستر سازی فرهنکی و افرایش سواد اطالعاتی عموم جامعه  -6

 ایجاد زیر ساختار های الزم  خصوسا دربخش ارتباط دیتا  -7

 همکاری و تبادل اطالعات با  سازمان های خارجی  -8

 ناسان و متخصصین به خارج کشور و توسعه ارتباطات بین المللی اعزام کارش -9

 اطالع رسانی و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این بخش -10

  انجام پژوهش و تحقیقات کاربردی و منسجم  -11
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 نـصب سیـستمهای     گام به گام تا انتخاب نوع ومحل مناسـب بـرای          " )1384(، عارفی محمد رضا   طبیبی مسعود  - 7
"ITS  ، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای:  تهران.  

  
 

  :س هایپانو
 

1- Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats 
2- Analytical Hierarchy Process 
3- Quantitative Strategic Planning Matrix  
4- Intelligent Transport System 
5- -Intelligent Transportation Society of America 
6- -The U. S. Department of Transportation (DOT) 
7- Strategic Management Process 
8- CPM 
9- EFE 
10- IFE 
11- SWOT 
12- SPACE 
13- BCG 
14- IE 
15- QSPM 
16- MADM 
17- Quantitative Strategic Planning Matrix 
18- Liker 
19- Analytical Hierarchy Process 
20- Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats 
21- Analytical Hierarchy Process 
22- Spearman 
23- Inconsistent 
24- Vision 
25- Mission 
26- Goal 
27- External Factor Evaluation  
28- Internal  Factor Evaluation 
29- Competitive Profile Matrix 
30- Internal- External Matrix 

 .استادفات بسیار  گردنه های مه گیر و نقاطی از راههای کشور که در آنها آمار تص ها، پل ها ،تونل  -31

در این رابطه طبق تجزیه تحلیل های آماری در دفتر فناوری اطالعات سازمان مشخص شده است که احتمال وقوع تصادفات  -32
   .استمنجر به فوت در راههای اصلی نسبت به آزاد راهها بیشتر 

 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

