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بررسی نتایج به کارگیری رویکرد آینده پژوهی برای برنامه ریزی استراتژیک حوزه حمل و 

 تهران نقل شهر

  لطف اله سمندری

manem_05@yahoo.com 

  علی سمندری

samandari.ali@gmail.com 

 

 : هدیکچ

«  تهران شهر نقل و حمل زهحو استراتژیک ریزی برنامه برای پژوهی آینده رویکرد کارگیری به نتایج بررسی» حاضر مقاله

 مهمترین. است پژوهی آینده در نگری پس روش وبه نقل و حمل جنبه با ارتباط در مناسب شهر مفهوم تعیین هدف با

 رشد نرخ».اقتصادی وضعیت( ج.شهری مدیریت( ب. جمعیت رشد(  الف باشند می اساسی مورد سه حوزه این عوامل

 الزمات وجود» و «سازی راه رشد نرخ» و تاثیرگذار متغیرهای جزو و آنها ترین بحرانی «مجلس و دولت تغییر» و« جمعیت

 .است ثانویه اهرمی های متغیر جزو گذارند تاثیر بسیار و مستقل که «مترقبه غیر حوادث» و هدف های متغیر «قانونی

 

 

 شهری نقل و حمل ، استراتژیک ریزی ،برنامه پژوهی آینده در نگری پس ،متد پژوهی آینده : یدیلک ناگژاو
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                                                                                                                                                                                                                                      مقدمه  

استفاده شده است  یلدل ینبه ا Futuresکلمه جمع . است” Futures Study“ ینالتمعادل لغت  یپژوه یندهآ            

و  یستماتیکس یها یبه گمانه زن ،«یندهآ یکفقط »تصور  یجاه ها و ب یاز متدلوژ یعیوس یفاز ط یریکه با بهره گ

 .شود یمبادرت م« متصور یندهآ ندینچ»بلکه  «یندهآ یک»خردورزانه، در مورد نه فقط 

و  ییرمنابع، الگو ها و عوامل تغ یلو تحل یهاست که بااستفاده از تجز ییمشتمل بر مجموعه تالش ها یپژوه یندهآ            

کند که چگونه از دل  یمنعکس م یپژوه یندهآ. پردازد یآنها م یبرا یزیبالقوه و برنامه ر یها آیندهثبات، به تجسم  یا

 (991 دربرگ، ). یابد یتولد م «دافر» یت، واقع«امروز»( نکردن ییرتغ یا) ییراتتغ

 ینبه ا یابیباشد که دست یم یطیو مح یاجتماع ی،مطلوب اقتصاد یتبه وضع یابیاز اهداف شهرها دست یکی             

شود با  یتالش م ین مقالهدر ا. باشد یمحور بودن م یستمو س یزیمهم در گرو چشم انداز بلند مدت مناسب و برنامه ر

 یکاستراتژ یزیانجام برنامه ر یبرا یندهآ یمدل ساز جهت یوسنار یدتول یبرا یپژوه یندهموجود در آ یاستفاده از روش ها

 .یعنی به بررسی برنامه ریزی استراتژیک حمل و نقل شهری تهران از دید آینده پژوهی پرداخته می شود. پرداخته شود

 .دشو یتفاده ماس یپس نگر یکردمهم از رو ینا یبرا

با استفاده از  یکاستراتژ یزیموجود جهت انجام برنامه ر یها یکردرو یتوان به بررس یمسئله حاضر را م ابعاد             

در شهر  یوبر سنار یمبتن یها یکردشود با استفاده از رو یدر واقع تالش م. دانست یپژوه یندهموجود در آ یروش ها

باشد در  یم یآت یها یوسنار آنمجهول  یها جنبهکه . در آن پرداخت ستراتژیکا یزینحوه انجام برنامه ر یتهران به بررس

به اهداف در برنامه  یدنها جهت رس یوسنار یینشده است اما تع یینشهر تهران به صورت کالن تع یبرا یندهواقع اهداف آ

خاص دارد در  یبه برنامه ا یازها ن یوهر کدام از سنار یراز .باشد یکننده م یینتع یاربه اهداف بس یدندر راه رس یزیر

 یینبه اهداف تع یابیمناسب جهت دست یرمس یمنابع را بر رو یمتوان یمحتمل تر است م یوکدام سنار یماگر بدان یجهنت

 141 به اهداف  یابیشهر تهران جهت دست یبرا یآت یها یوسنار ین مقالهشود در ا یدر واقع تالش م .یمشده قرار ده

 .استخراج گردد

 

 بیان مسئله

 

ها بر تلقی  فرض این پیش. ای بنا شده است های ویژه ی معرفتی دیگر، بر پیش فرض پژوهی مانند هر حوزه آینده          

ای تلقی دیگری از جهان داشته باشد، پیش  مدرن از جهان هستی و نقش انسان استوار است، از این رو چنانچه جامعه

پژوهی  این نکته توجه به خصلت بومی و ارزشی بودن دانش آینده. های متفاوتی در این حوزه مطالعاتی خواهد داشت فرض

ها  فرض ی ما با تامل و ایجاد تغییر در همین پیش پژوهی با میانی اسالمی در جامعه بسط آینده. دهد را به خوبی نشان می

تلقی خطی از زمان، حتمی . هاست پژوهی مستلزم توجه به این پیش فرض  هی آیند به هر حال ورود به حوزه. ممکن است

های  نبودن آینده و امکان تغییر دادن آن و تلقی ما از آرمان شهر را که دستیابی به آن هدف نهایی تمامی فعالیت

 .آیند پژوهی به حساب می ی آینده گرایانه است، از اصول موضوعه آینده
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در صورت عدم . یکی از مهمترین مشکالتی که شهر تهران با آن درگیر می باشد بحث ترافیک و آلودگی هوا است        

از همین رو می توان به . برنامه ریزی مناسب و عدم پیشگیری این مسئله می تواند به بحرانی برای کشور تبدیل شود

گرفتن مقتضیات امروزی و آینده مسئله حمل و نقل در  برای حل این مشکل در نظر. اهمیت بررسی این موضوع پرداخت

تهران بسیار مهم می باشد برای همین منظور از رویکرد آینده پژوهی برای در برنامه ریزی استراتژیک حوزه حمل و نقل 

 .شهر تهران استفاده می شود
 

 

 اهمیت موضوع 

 

و  یساز یمتصم آیندهایفر یاثر بخش یشدانش در بهبود و افزا ینکه ا یو نقش یپژوه یندهآ یتبا اهم ییآشنا         

 یناز ا یپژوه یندهآ یها یژگیو ینمهم تر. کند یم یینرا تب این دانش یرکند، ضرورت انکار ناپذ یم یفاا یساز یاستس

 یپژوه یندهآ .دکن یمسازمان و جامعه ترس یمطلوب را برا یا یندهآموزد که چگونه آ یبه ما م یپژوه آینده.قرار هستند

به  یدنتحقق بخش یبرا یگذار یاستس یندفرا یرو یشاست پ یمطلوب چراغ یندهآ ترسیم.گذاران است یاستابزار س

 .است یریاز غافلگ یشگیریراه پ یپژوه آینده.یا یندهآ ینچن

 

 

 اهداف 

 یزیدر برنامه ر یپژوه یندهآ یکردموجود در رو یابزارها  یریبه کارگ یقتحق ینا یهدف علم ینمهمتر            

 .باشد یم یحمل و نقل شهر یکاستراتژ

هدف کاربردی این بررسی شهر تهران در ابعاد در نظر گرفته شده در ارتباط با مفهوم شهر مناسب در آینده با استفاده از 

 .رویکرد پس نگری می باشد

شناسایی  .تهران در آینده با آن مواجه خواهد شدمشکالتی که شهر  ، شناسایی  بر اساس سناریو های ادامه روند کنونی

 رویکردهای آینده پژوهی که برای استفاده در شرایط واقعی در برنامه ریزی شهری قابل استفاده می باشد

 

 

 آینده پژوهی

 

 یدارد، آن گونه که مردم همه  بشر یخودآگاه یختار یرینگیبه د یحوادث آن، سابقه ا و یندهآ یدرباره  تفکر             

 ینیطالع ب ی باستان و رواج و رونق حرفه یونانبوده اند و معابد  یشخو ی یندهدوران ها همواره مشتاق کشف وعلم به آ

 .است یتواقع یناقوام شاهد ا ملل و یهمه  یانم

 در یندهبه ضرورت شناخت آ را یشخو یجا یجدوران کهن، به تدر در یندهبه شناخت آ یعیطب یلم و یذات یعالقه  این

 یرکنندهغافلگ ییراتیتغ یحاو یامروزــ که گاه یالس و صدا و پرسر یایدن در یزندگ یالزمه  یراداده است؛ ز دوران معاصر
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 یداتتهد امکان شناخت فرصت ها و علم مدرن و یکبه مثابه  یندهآ یاست ــ همانا مطالعه  یقبل ی ینهارتباط با زم یب و

 .است یرو یشپ

شود؛ البته هدف  ینرم محسوب م یها یفناور یشاخه ها از است و یندهآ یمدرن مطالعه  یروش ها از یکی یپژوه آینده

 جزو یپژوه یندهکه آ یلدل یناست؛ درست به هم یندهآ یهوشمندانه  یبلکه اساساَ مهندس یندهکشف آ علم نه تنها ینا

تواند فوق العاده  یآن م کورکورانه از یدتقل اقتباس و رو یناز ا ید؛آ یم جهت دار به شمار ینرم است و دانش یها یفناور

 .خطرناک باشد گمراه کننده و

 یکبه عنوان  یپژوه یندهآ ی ینهزم دارد، اما هنوز در یاراخت را در یندهمعارف مربوط به آ از یمعظ یراثیما اگرچه م ملت

 .دارد یشپ در یطوالن یریمس راه است و یابتدا علم مدرن در

 :باشد آنها ینجامع تر از یکی یرز یدتعریفعنوان شده است که شا یپژوه یندهآ یبرا یمختلف تعاریف

ی، اقتصاد، دانش، فناور: یحوزه ها مدت در بلند ی یندهنگاه به آ یبرا( یستماتیکس)مند  نظام یتالش یپژوه آینده»

است که  ییبخش ها ید و تعیینجد یها یفناور آن، شناخت فرصت ها و اصلی هدف که است …، جامعه ویستز محیط

استخدام  و یندهآ یبودن برا یامه یعنی یپژوه یندهآ»یگر، د یاندارد؛ به ب یشتریب یاحتمال بازده درآنها یگذار یهسرما

 «.اهداف ارزش ها و یراستا وجه ممکن در ینمنابع موجود به بهتر
 

 

 پژوهی یندهآ های فرض پیش

 

 : است یندهمتعدد آ های ینهاذعان به وجود گز پژوهی یندهآ  یها فرض یشاز پ یکی         

 .رخ دهد یندهدر آ تواند یم, یدبع یامحتمل , بد یااعم از خوب  یزیهر چ: ممکن یندهآ

در  یکنون یبر استمرار روندها یمبتن) یوستبه وقوع خواهد پ یندهدر آ یادز یارآنچه به احتمال بس: محتمل های یندهآ

 (.یندهآ

 .رود یبه شمار م یندهآ یدادرو ینتر و مرجّح ینتر آنچه مطلوب: مرجّح های یندهآ

 یریتصـو یـافرینیمب خـواهیـم یازآنچـه که م یدمنظور با ینبد. مطلوب است یامرجح  های یندهآ  محتمل ساختن: هدف

 (.حاکم باشند یندهآ  بر جوامع خواهیم یکه م ییها از ارزش یـژهبه و) یـمروشن و شـفاف در ذهن داشـته باش

مردم  یبر زندگ یاز آنها اثر بزرگ یتحقق برخ,  در وقوعشان یدترد رغم یاست که عل یممکن های یندهآ  توجه به: هدف

 .گذارد یم

 

 پژوهی یندهآ رویکردهای

 

باشد؛ کدام  یشامدهاییممکن است آبستن چه پ یندهبدانند که آ یداکنون با مردم از هم یمحکم عقل سل به          

اساس، سه  ینبر هم. برخوردار است یشتریب یتاز مطلوب یک ها کدام آن یاندارند؛ و در م یشتریاحتمال وقوع ب یشامدهاپ

 :وجود دارد یندهبه مطالعه آ یکردرو

 شود؛ یم یدهنام یزن یاکتشاف پژوهی یندهکه گاه آ یلی،تحل پژوهی یندهآ
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 .شود یم یدهنام یزن یمشارکت پژوهی یندهکه گاه آ ،یهنجار پژوهی یندهآو  ؛یرپردازتصو  پژوهی یندهآ 

 

 یپژوه یندهمورد استفاده در آ یها روش

 

 -5           ها یشرانپ یلو تحل یهجزت-1      روند ها یلو تحل یهتجز-3   یدلف -       یندهآ یبان یدهد-               

 یچشم انداز ساز-1    یپرداز یوسنار

 فوق یاز روش ها یبیترک -         یساز یهشب-4      ینگمدل -9              یپس نگر -8                   نقشه راه -7

وضیح روش پس تازتوضیح همه روش های آینده پژوهی  به دلیل اطاله کالم پرهیز نموده و فقط به تشریح و               

  .نگری در آینده پژوهی که دراین مقاله از آن روش استفاده شده است اکتفا می نماییم

 

  3ینگر پس

 

 یدنشانس رس یشافزا یالزم برا یقدم ها یینشود و سپس با تع یمطلوب شروع م یندهبا تصور آ یپس نگر                

 .یابد یادامه م یندهبه آن آ

 یردر غ. شده با شند یینو به دور از هر گونه ابهام تع یبه روشن یندهاست که اهداف آ یعمل یتنها زمان یکردرو ینا

 .ارجح است یوسنار یمتدولوژ یریاهداف بالقوه متناقض وجود داشته باشند بکارگ یکه تعداد ییو در جا ینصورتا

 

 یپژوه یندهآ یموضوعه  اصول

 

 یاصول اساس ینازا یبرخ ینجادرا. ونقش انسان استواراست یجهان هست یدرباره   یهبرچند فرض یپژوه آینده              

 :یمکن یپژوهان مدرن است ــ مرورم یندهتفکرآ یاصل یرا ــ که نشانه 

  وحال گذشته ارتباط

 

 یاجزا از یا یختهپارچه است نه آم یک یپژوهان مشترک است که جهان هست یندهتمام آ یانم یباَاصل تقر این             

 به .دهد یم یلرا تشک یاز هست ی، انسان مثل همه کائنات، بخش یپژوه یندهآ یدگاهد از . یکدیگرارتباط با  یب مستقل و

چند  یجهان ط یدادهایبه رو یقرو با نگاه دق ینا شود ؛ از یدرون جهان حال خلق م از یندهپژوهان ، جهان آ یندهآ یدهعق

 .یابیمدر یندهرباره آد را یارینکات بس یمتوان یسال گذشته م

 

 یپژوه یندهدرمطالعات آ زمان یاتیعنصرح

 

                                                           
3
 Back Casting 
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 ینعمده درجهان امروز را متصور شد، همچن ییراتتوان تغ ینم( کمترازپنج سال ) کوتاه مدت  یها درآینده           

 یمتواند درتصم ینم یکه به احتمال قو یوستبه وقوع خواهد پ  یعمده ا ییراتازپنجاه سال تغ یشب یزمان یدردوره 

 یم یدسال تأک54تا 5 ینب یزمان یپژوهان بربازه ها یندهآ یل،دل ینهم به.داشته باشند یرچندانیامروزما تأث یها یریگ

امروز، جهان فردا را  یها یمآنها معتقدند که تصم.کنند یم یفتعر یزمان یدوره  ینکنند و برنامه ها واهداف خودرا درهم

 .دهد یم یلتشک

 

 یندهمربوط به آ یها یدها اهمیت

 

 یاحتمال یدادهایکه رورامطرح ساخت  ییها یدها یدبا یعنیآن را ابداع کرد ؛  یدوجود ندارد با یندهکه آ جایی          

 یدادهایما از رو یذهن یرهایازادراک گذشته وتصو یا یزهها ازآنجا است که تفکرما آم یدها ینا یتاهم.را نشان دهند یندهآ

. کند یم یفاا یندهبه آ یدندرشکل بخش ینقش اساس یرد،گ یکه درذهن مردم شکل م تصویرآینده. است یندهمحتمل آ

بزرگ  یها یشکدهاند یلوتشک یشیوتوسعه،هم اند یقتحق: وجود دارد؛ ازجمله  یگوناگون ی، راه ها یدهبه ا یابیدست  یبرا

 .یرانوکوچک کناردست مد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه ریزی استراتژیک

 

1استراتژی          
در اصل یک اصطالح نظامی به معنای سنجیدن موقعیت خود و حریف و طرح نقشه برای روبروشدن با  

اما به تدریج این اصطالح یا به عبارتی فن نظامی، جایگاه مهمی در رهبری و مدیریت سیاسی . او در مناسبترین وضع است

در جهان معاصر، . استراتژی یعنی روش کلی برای رسیدن به هدف کلیدر یک معنای ساده، . و سپس اقتصادی پیدا کرد

5مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک، . شود های مهم و راهگشا در حوزه مدیریت و رهبری قلمداد می یکی از شاخه 

اتژیک عبارت کند؛مدیریت استر ها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلندمدت یک دستگاه را تعیین می مجموعه تصمیم

. تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل( هم محیط خارجی و هم محیط داخلی)است از بررسی محیطی 

بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک 

ای جامع برای  حیطی و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم بکارگیری برنامهبا توجه به تغییرات م .شرکت تأکید دارد
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نگر،  مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده. شود گونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می مواجهه با این

ستراتژیک بر اساس میزان درکی پایه های مدیریت ا. نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازمانهای امروزی است جامع

ها، بستانکاران،  کنندگان، دولت کنندگان مواد اولیه، توزیع ها، عرضه های رقیب، بازارها، قیمت است که مدیران از شرکت

کنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز  سهامداران و مشتریانی که در سراسر دنیا وجود دارند قرار دارد و این عوامل تعیین

مدیریت »توانند از آن بهره گیرند  ها برای حصول موفقیت در آینده می پس یکی از مهمترین ابزارهایی که سازمان .است

 .خواهد بود« استراتژیک

 

 

 مورد آینده پژوهیصورت گرفته در  یقاتتحق

 

آینده پژوهی در مورد انرژی . پرداختند یراندر ا یانرژ یندهبه آ یپژوه یندهآ یکردرو یبه بررس( 388 ) خلعتبری          

. یکی از مباحثی است که با توسعه پایدار و پیوستگی همه جانبه کشورهای جهان به یکدیگر ارتباطی ساختاری دارد

با عنایت به الزامات توسعه پایدار، موضوع . دو محور معین شود اینبنابراین الزم است آینده انرژی در ایران با عنایت به 

در نهایت الزم است . کاهش آالیندگی انرژی محوری است که در آینده نگری در مورد انرژی باید به آن توجه شود

دوین راهبرد ت ،برخوردی مسووالنه در بهره برداری از امکانات انرژی در کشور ایجاد شود که در کنار آن شناسایی منابع

برای ایجاد انگیزه الزم برای ظهور انرژی های جایگزین و تجدیدپذیر، تامین نیازهای سرمایه ای بخش انرژی، برخورد 

 . عادالنه با مصرف کنندگان و بنگاه های آسیب پذیر و کارآمد بودن مدیریت تولید و مصرف انرژی باید برنامه ریزی شود

ضمن طرح و بررسی دو چالش عمده موجود در برنامه های مدیریت خود مقاله  در( 389 ) یازغند باباغیبی            

جامع حمل و نقل شهری، دانش آینده پژوهی را به عنوان رهیافتی نوین، که می تواند برای حل معضالت حمل و نقل 

بر حمل و نقل شهری و  آنثیرات و با تبیین قلمروهای مطالعاتی آینده پژوهی، کم و کیف تاندکارساز باشد، معرفی می ک

هم چنین ضمن معرفی اصول، تعاریف اساسی و مفاهیم . ه استزمینه کاربرد این علم در مباحث حمل و نقل را بیان نمود

در ادامه و اولیه علم آینده پژوهی با بیانی ساده و مختصر، برخی از مهم ترین انواع روش های مطرح آینده پژوهی نیز بیان 

 .را بیان کرده استایه الگو، راهکاری مناسب برای کاربردی نمودن استفاده از این علم نو در زمینه حمل و نقل ار انیز ب

با توجه به اهمیت . پرداختند یپژوه یندهکالنشهر ها با استفاده از آ یندهآ یبه بررس( 389 )و همکاران  حبیبی           

زندگی شهری و در راستای آن ظهور کالن شهرها به عنوان سیستمهایی پیچیده،آینده پژوهی نقش به سزایی در سرنوشت 

از این رو این مقاله سعی دارد تا با ارائه تعاریفی از مفهوم آینده پژوهی، به ارتباط آن با موضوع کالن . آنها خواهد داشت

نتایج بررسی، اهمیت قابل . تحلیلی برای تبیین موضوع استفاده شده است -در این راستا از روش توصیفی. دازدشهر ها بپر

 . توجه مساله آینده پژوهی برای کالن شهر ها را مشهود ساخته است

پس نگری  نهابه نظر آ. پرداختند یپژوه یندهدر آ یپس نگر یبه بررس یدر مقاله ا(  39 ) یو بهرام عباسی            

میالدی به طور  74این روش از اوایل دهه . یکی از روش های آینده پژوهی است که در طبقه سناریوها قرار می گیرد

رسمی مطرح شد و در سال های اخیر راه خود را به مقوله توسعه پایدار نیز باز کرده است و در پروژه های بزرگ مربوط به 

روش بر خالف روش های معمول، ابتدا آینده مطلوب را تصویر می کند و سپس به عقب  این. پایداری نیز استفاده می شود

پس . داریم به واقعیت تبدیل شود یندهباز می گردد تا ببیند در این راه چه کارهایی باید صورت گیرد تا تصویری که ما از آ
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در مقاله حاضر گام های . رند به کار می رودو مسایلی که ماهیتی پیچیده دا( سال 54تا )نگری برای آینده های بلندمدت 

 .انجام چندین روش پس نگری شرح داده شده و در آخر تالش شده است تا مزایا و محدودیت های این روش بیان گردند

 یشهر یزیآنها در برنامه ر یرو تاث یپژوه یندهموجود در آ یها یکردرو یبه بررس یقدر تحق(   4 ) 1فدانگزلیپ            

آن پرداخته است و تالش کرده  یشهر یزیشهر گوتنبرگ و برنامه ر یمورد یبه بررس یقتحق یندر ا یو. پرداخته است

 7چن و همکاران.یدنما یسهمقا یکدیگربا  یشهر یزیرا در برنامه ر یپژوه یندهآ یمختلف موجود برا یاست روش ها

 یبرا یآنها به دنبال توسعه مجدد امکانات شهر .پرداختند یندر چ یمنطقه ا یشهر یندهبه مطالعه در ارتباط با آ( 5 4 )

رو آنها به دنبال  ینشود از هم یم یستز یطبه مح یبمنجر به آس یتوسعه مجدد شهر. دپرداختن یداربه شهر پا یابیدست

 یبرا یساز یمتصم کنند به یتالش م یگرو از طرف د ندهست ینهزم یندر ا یعموم یآگاه یشافزا یبرا ییارائه راهکارها

 .و سالم بپردازند یمنا یبه شهر یابیدست

 

 

 بحث و نتیجه گیری

 

این تحقیق . در این تحقیق تالش شد به بررسی عوامل موثر بر آینده پژوهی در حوزه حمل و نقل شهری پرداخته شود

 .شامل سه مرحله بود

 بخش اول 

 

در مرحله اول عوامل موثر بر آینده پژوهی در حوزه حمل و نقل استخراج شد سپس با استفاده از نظر خبرگان در             

سپس با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت که در سطح . مورد اهمیت آنها نظر خواهی شد

اولویت و رتبه بندی معیارها . ریدمن اولویت بندی معیارها صورت گرفتسپس با استفاده از آزمون ف. قابل قبولی قرار داشت

 :به صورت زیر حاصل شده است

 .باشد می شهری نقل و حمل سیستم پژوهی آینده و استراتژیک ریزی برنامه بر موثری عامل جمعیت رشد نرخ . 

 می شهری نقل و حمل سیستم پژوهی آینده و استراتژیک ریزی برنامه بر موثری عامل شهر شورای اعضای تغییر . 

 .باشد

 .باشد می شهری نقل و حمل سیستم پژوهی آینده و استراتژیک ریزی برنامه بر موثری عامل کشور اقتصادی وضعیت .3

 و استراتژیک ریزی برنامه بر موثری عامل انداز چشم سند طرح و عمومی نقل و حمل و شهرداری جامع طرح وجود .1

 .باشد می شهری نقل و حمل سیستم پژوهی آینده

 .باشد می شهری نقل و حمل سیستم پژوهی آینده و استراتژیک ریزی برنامه بر موثری عامل ها شهر بین رقابت وجود .5

 .باشد می شهری نقل و حمل سیستم پژوهی آینده و استراتژیک ریزی برنامه بر موثری عامل قانونی الزامات وجود .1

 می شهری نقل و حمل سیستم پژوهی آینده و استراتژیک ریزی برنامه بر موثری عامل تراکم مترقبه غیر حوادث .7

 .باشد

                                                           
6
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 نقل و حمل سیستم پژوهی آینده و استراتژیک ریزی برنامه بر موثری عامل ریزی برنامه فرآیند در قطعیت عدم وجود .8

 .باشد می شهری

 می شهری نقل و حمل سیستم پژوهی آینده و استراتژیک ریزی برنامه بر موثری عامل ارز نرخ و نفت قیمت تغییرات .9

 .باشد

 .باشد می شهری نقل و حمل سیستم پژوهی آینده و استراتژیک ریزی برنامه بر موثری عامل سازی راه رشد نرخ .4 

 .باشد می شهری نقل و حمل سیستم پژوهی آینده و استراتژیک ریزی برنامه بر موثری عامل انرژی مصرف میزان .  

 .باشد می شهری نقل و حمل سیستم پژوهی آینده و استراتژیک ریزی برنامه بر موثری عامل مجلس و دولت تغییرات .  

 .باشد می شهری نقل و حمل سیستم پژوهی آینده و استراتژیک ریزی برنامه بر موثری عامل خودرو تولید رشد نرخ .3 

 و حمل سیستم پژوهی آینده و استراتژیک ریزی برنامه بر موثری عامل مردم هنجارهای و عادات و فرهنگی تغییرات .1 

 .باشد می شهری نقل

 پژوهی وآینده استراتژیک ریزی برنامه بر موثری عامل تراکم فروش و عوارض طریق از شهرداری درآمد رشد نرخ .5 

 .باشد می شهری نقل و حمل سیستم

پژوهی در حوزه حمل و نقل نتیجه گیری که می توان از این قسمت کرد این است که مهمترین عوامل در آینده           

 .شهری شامل سه مورد اساسی است

افزایش . می باشد که در واقع تقاضای موجود در ارتباط با حوزه حمل و نقل عمومی شهری استابتدا بحث رشد جمعیت 

توان به عامل بعدی مدیریت شهری می باشد از این عامل می .آن به طور مستقیم نیاز به رشد حمل و نقل شهری اثر دارد

ه موجود میان کارشناسان این زمینه پی برد در واقع مدیریت شهری که در حیطه شورای شهر و شهرداری قرار دارد غدغد

به شدت بر روند آتی توسعه حمل و نقل شهری تاثیرگذار است و برای انجام یک آینده پژوهی که به واقعیت نزدیک باشد 

توسعه اقتصادی و وضعیت اقتصادی کشور به . امل سوم عامل اقتصادی می باشدع.در نظر گرفتن این عامل بسیار مهم است

 .طور مستقیم بر توسعه تمام قسمت های کشور از جمله حمل و نقل شهری تاثیر گذار است

 

 

 بخش دوم 

 

بخش دوم این تحقیق در ارتباط با شناسایی مهمترین راهکار آینده پژوهی در حوزه حمل و نقل می باشد                      

روش معرفی شده برای انجام آینده پژوهی  4 در این قسمت از متخصصان زمینه آینده پژوهی سوال شد که کدام روش از 

به امتیاز  4 تا   قسمت از متخصصان خواسته شد از در این . در حوزه حمل و نقل شهری موثر تر و کاربردی تر می باشد

به نظر متخصصان این رویکرد بهترین . ینده به حال می باشدآرویکرد انتخاب شده رویکرد پس نگری از . دهی بپردازند

ی این رویکرد یکی از توانمندترین روش های آینده پژوه. رویکرد برای آینده پژوهی در حوزه حمل و نقل شهری می باشد

است که با تهیه تصاویر بدیل از آینده امکان پذیری و پیامد های هر یک از آینده ها به دقت و به طور کامل تحلیل می 

 . نماید و سپس این تصاویر را به صورتی ارائه می کند که وضعیت های چند قطبی آینده را توصیف کنند
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 بخش سوم 

 

عامل شناسایی شده در بخش اول با استفاده از نرم افزار  5 ه است در بخش سوم این تحقیق تالش شد              

MICMAC  که مخصوص تحلیل ساختاری جهت شناسایی روابط میان آنها برای انجام یک آینده پژوهی موفق می باشد

س نشان دهنده برای این مهم در ابتدا یک ماتریس روابط با استفاده از نظر خبرگان تهیه شده است این ماتری. استفاده شود

سپس بر اساس این ماتریس و بر پایه بررسی روابط درونی نمودار روابط . میزان اثر گذاری هر کدام از عوامل می باشد

 . استخراج می شود

 
 

 

ادامه تحلیل آنها ارائه می متغییرهایی که در هر کدام از این نواحی قرار گیرند دارای وضعیت خاصی می باشند که در        

 :شود

بنابراین سیستم بیشتر به این . این متغییرها بیشتر تاثیرگذار بوده و کمتر تاثیر پذیر می باشند :متغییرهای تاثیرگذار

این متغییرها بحرانی ترین مولفه ها می . این متغییرها در قسمت شمال غربی نمودار قرار دارند. متغییرها وابستگی دارد

 . باشند

 :این مولفه ها در این تحقیق موارد زیر می باشند

 رخ رشد جمعیتن

 تغییر دولت و مجلس

 .این دو مولفه بحرانی ترین مولفه ها در آینده پژوهی حوزه حمل و نقل شهری می باشند

نمودار روابط 61-4شکل   
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این متغییرها در . صورت بسیار تاثیر پذیر و بسیار تاثیر گذار عمل می کننده این متغییرها همزمان ب :متغییرهای دو وجهی

این . یری بر روی این متغییرها واکنش و تغییری در دیگر متغییرها ایجاد می کندهر عمل و تغی. شمال شرقی قرار دارند

 .نوع متغییر در این تحقیق وجود ندارد

رفیت ظاین متغییرها . این متغییرها در نمودار حول و حوش خط قطری ناحیه شمال شرقی قرار دارند :متغییر های ریسک

 این متغییرها نیز در این تحقیق وجود ندارند . ر سیستم دارندباالیی برای تبدیل شدن به بازیگران کلیدی د

این متغییرها زیر قطر ناحیه شمال شرقی هستند این متغییرها بیش از آنکه تاثیر گذار باشند تاثیر پذیر  :متغییرهای هدف

 .با دست کاری این متغییرها می توان به نتایج مورد نظر دست یافت. هستند

 نرخ رشد راه سازی

 ود الزمات قانونیوج

این متغییرها با وجود آنکه کامال مستقل هستند بیش از اینکه تاثیر پذیر باشند تاثیرگذارند آنها  :متغییر های اهرمی ثانویه

این عامل می باشد که مستقل و بسیار  جزو حوادث غیر مترقبهدر این تحقیق . در قسمت جنوب غربی نمودار قرار دارند

 .است تاثیر گذار

این متغییرها در قسمت جنوب شرقی نمودار قرار دارند و تاثیرگذاری پایین و تاثیر پذیری  :متغییرهای تاثیرپذیر و وابسته

 .در این تحقیق سایر متغییرها از این نوع می باشند. بسیار باالیی دارند

 نتیجه گیریو ث بح جمع بندی

 

بر اساس . این تحقیق به دنبال شناسایی عوامل تاثیر گذار بر رویکرد آینده پژوهی در حوزه حمل و نقل بوده است          

سپس مهمترین روشی که می توان با استفاده از آن به آینده پژوهی در . این هدف این عوامل شناسایی و رتبه بندی شد

که در نهایت می . روابط میان عوامل شناسایی شد MICMACفزار این زمینه پرداخت شناسایی شد و با استفاده از نرم ا

 . توان بر اساس آن به طراحی سناریو پرداخت

 :اهداف این تحقیق موارد زیر بوده است

حمل و  یکاستراتژ یزیدر برنامه ر یپژوه یندهآ یکردموجود در رو یابزارها  یریبه کارگ یقتحق ینا یهدف علم ینمهمتر

 .باشد یم ینقل شهر

در راستای دستیابی به این هدف عوامل موثر بر به کارگیری رویکرد آینده پژوهی در حوزه حمل و نقل شهری استخراج 

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت MICMACگردید و روابط آن با ابزار نرم افزار

شهر مناسب دیگر هدف تحقیق می هدف دوم یافتن جنبه های اصلی برای توسعه حمل و نقل  شهر تهران به عنوان یک  

 .باشد

 .عامل شناسایی شد و با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری مورد بررسی قرار گرفت 5 برای دستیابی به این مهم 

 .شناسایی رویکردهای آینده پژوهی که برای استفاده در شرایط واقعی در برنامه ریزی شهری قابل استفاده می باشد

 .ایی شد و با استفاده از نظر خبرگان بهترین آن معرفی گردیداین رویکرد ها شناس
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، مطالعات مدیریت آینده پژوهی؛ رهیافتی نو در مدیریت جامع حمل و نقل شهری،(389 )علیرضا، باباغیبی ازغندی - 

 44 تا  77صفحه  1 شماره  5ترافیک، دوره 

آینده پژوهی در حوزه انرژی و ، ( 39 )رجب زاده قطری علی, معمارپور مهدی ,رحمتی مهرداد, چهارسوقی سیدکمال - 

، 8 پیاپی  1، شماره 1، بهبود مدیریت، دوره «برنامه ریزی سناریو»با استفاده از « ارزیابی راهبردهای مدیریت انرژی کشور»

 33تا  5صفحه 

، فصل نامه ه کالن شهرها با تاکید بر کالنشهر تهرانآینده پژوهی و آیند، (389 )جعفری مهرآبادی مریم, حبیبی لیال -3
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 19تا  55صفحه   5شماره  8 ، راهبرد، دوره رویکرد آینده پژوهی به آینده انرژی در ایران، (388 )خلعتبری فیروزه -1

راتژیک برای منابع استراتژیک؛فصلنامه دانش مدیریت، انتشارات دانشگاه ، برنامه ریزی است(  39 )زارعی متین، حسن -5

 ،7 تهران، شماره 
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