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تاریخ پذیرش1399/08/12 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی چالشهای عمده مدیریت شهری در حمل و نقل شهری منطقه هفت شهر کرج به
نگارش درآمده است .پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش ،توصیفی ـ تحلیلی می
باشد .روش جمع آوری داده ها به صورت پیمایشی با استفاده از تکنیک پرسشنامه با نظرخواهی از دوگروه
شهروندان و خبرگان بوده است .جامعه نمونه تحقیق در گروه شهروندان به تعداد  383نفر و خبرگان به تعداد 15
نفر بوده که روش نمونه گیری برای گروه شهروندان به صورت تصادفی و برای گروه خبرگان به صورت هدفمند
بوده است .جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار  SPSSو فرایند تحلیل شبکه استفاده شده است .نتایج
تحقیق نشان می دهد که تمامی شاخصهای به کار رفته در تحقیق ،از سطح معناداری باالی  ٪۹۹برخوردار بودهاند.
بر اساس آزمون  ،Tشاخصخدمات با میانگین  3/62دارای بیشترین میانگین رتبهای بوده است .ضریب همبستگی
اسپیرمن نیز نشان داد که بین شاخصهای پنجگانه و میزان تحصیالت و درآمد افراد در سطح  ۹۹درصد رابطۀ
معنادار مشاهده میشود .در نهایت ،برپایۀ اولویتبندی فرایند تحلیل شبکه ،چالش "سیاست مدیریت شهری" با
باالترین امتیاز ( )A: 0/357به عنوان اولویت اول و در واقع اصلی ترین چالش مدیریت شهری کرج در حمل و
نقل عمومی مشخص شد.
واژگان کلیدی :مدیریت شهری ،حمل و نقل عمومی ،چالش مدیریتی ،منطقه  7کرج

شاپا الکترونیکی2645-3851 :

مجتبی زاده و همکاران

بیان مساله
با افزایش سهم جمعیت جهانی که در شهرها زندگی می کنند ،شهرنشینی به فرایند غالب معاصر تبدیل شده
است که با توجه به این مسئله ،حمل ونقل شهری اهمیت فراوانی می یابد ( .)Rodrigue et al., 2006: 1روند
چهل ساااا اخیر فعالیت های حمل و نقل در سا ا

جهانی حاکی از افزایش وابساااتگی به خودرو اسااات

( .)Hine,2000: 54از نظر تاریخی نیز ،به موازات رشد و توسعه اقتصادی ،نیاز به حمل و نقل نیز افرایش می
یابد و این نیاز ،از مهم ترین چالشهای پیشروی کالن شااهرهای امروزی اساات ( Ballantyne et al,2013:

.)94
اگر بپذیریم کالنشهرها موتور اقت صاد جهانی ه ستند ،شبکه حمل و نقل است که این موتورها را کار آمد نگه
می دارد .در مقابل ،ناکارآمدی نظام حمل و نقل شهری عوارض جدی محی ی همانند آلودگی هوا و پیامدهای
منفی اجتماعی و اقتصااادی را در پی خواهد داشاات و باعث ناکارآمدی عملکرد شااهر می شااود (2010: 82
 .)Hutchison,درواقع ،با رشد اقتصادی شهرها نیاز به جابه جایی انسان و کاال نیز افزون تر می شود ( 2000:

 )Reznik,113و معموالً هر اندازه که شااهرها بزرگتر می شااوند ،یعنی شااهرها تبدیل به شااهرهای بزرگ و
شاااهرهای بزرگ نیز به کالن شاااهر بد می گردند و بارگذاری جمعیت و فعالیت در آنها زیاد می شاااود،
مشکالت حمل و نقل درون شهری نیز به خصوص در کشورهای جهان سوم و در حا توسعه که دارای رشد
و تراکم جمعیتی باالیی ه ستند ،شکلی حادتر و پیچیده تر به خود می گیرد ( .)Ben-Akiva et al,2016: 17با
این حا  ،اگر افزایش جمعیت شهرها و گ سترش آنها را به معنای چند برابر شدن م سائل و م شکالت موجود
در شاااهرها به همراه افزایش درخواسااات در زمینه حمل و نقل بدانیم ،در این بین نهادها و مراجع مدیریت
شهری که م سئولیت حل م شکالت و پا سخگویی به نیازها بر عهده آنان ا ست ،با چالش های عدیدهای در
راب ه با حمل و نقل شااهری روبه رو خواهند شااد .در ادامه این روند معموالً راهحلهای مختلفی از طرف
کار شنا سان امر و یا مدیران شهری به صورت ابتکاری و یا تقلیدی از سایر جوامع ،برای حل م شکالت ارائه
می شود که ارزیابی م لوبیت این راه حلها قبل از اجرا و ارزیابی عملکرد و کارایی آنها بعد از اجرا و پیاده
سازی ،از اقدامات الزم و ضروری ا ست که در ت سریع و ت صحی فرایند حل م شکل و د ستیابی به الگوی
م لوب و مناسب ،می تواند نقش ارزنده ای دا شته باشد (سل انی و فالح منشادی .)48 :1392،با این وجود و
با لحاظ اینکه م سئوالن مربوطه ،به مع ضالت نا شی از م سائل حمل و نقل عمومی واقف ه ستند ،لیکن عدم
تخصاای

اعتبارات الزم در تسااهیالت حمل و نقل ،تصاامیمات متناقض در نحوه اسااتفاده از اراضاای ،عدم

برخورد علمی با مقوله حمل و نقل و ترافیک ،عدم مهار رشد بی رویه شهرنشینی و همچنین تولید و واردات
اتومبیل شخصی به جای توسعه سیستم های حمل و نقل عمومی ،باعث شده که وسایل نقلیه عمومی کماکان
نقش فرعی داشته و شهرها همچنان در گیر مشکالت حمل و نقل باشند .در این صورت ناوگان حمل و نقل
عمومی شهری روایی و کارایی الزم را نخواهد داشت و عملکرد م لوب نیز مورد انتظار نخواهد بود .بنابراین
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شاااهروندان در مواجه با مشاااکالت حمل و نقل عمومی به شااایوه های دیگری روی می آورند که یکی از
پیامدهای آن استفاده بیش از اندازه از خودروهای شخصی است؛ در حالیکه اگر حمل و نقل به شیوه ای موثر
و ا صولی پیاده گردد ،به تو سعه شهری منجر شده و باعث افزایش کارایی و عملکرد فعالیت های شهری می
گردد (زالی و منصوری بیرجندی )3 :1394،اما در صورت ضعف در سیستم حمل و نقل بویژه عمومی ،عالوه
بر بروز مشکالت عدیده برای خود سیستم (مستقیم یا غیرمستقیم) برای ساکنین شهری نیز ایجاد مشکل می
نماید که از جمله می توان به افزایش زمان سااافر و زمان انتظار که نتیجه آن اتالف هزاران سااااعت از وقت
شاهروندان چه در ایساتگاه یا در داخل وسایله نقلیه و اخال در فعالیت های شاهری ،همچنین کاهش درآمد
سااازمانهای ذینفع به دلیل عدم جابجایی بهینه و سااریع مسااافرین و افزایش هزینه و اسااتهال

وسااائط نقلیه

عمومی که منجر به از بین رفتن سرمایه ملی می گردد ،اشاره نمود.
بر اساس آنچه تاکنون بیان شد ،پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی چالشهای مدیریت شهری کرج (من قه
هفت) در زمینه حمل و نقل شاااهری عمومی به نگارش درآمده اسااات تا در وهله او  ،با نظرخواهی از
شهروندان به ارزیابی شاخ صهای حمل و نقل عمومی در من قه هفت شهر کرج بپردزاد و در وهله دوم ،از
طریق پزساشاگری از خبرگان ،چالشهای اصالی در زمینه حمل و نقل عمومی من قه مذکور را شاناساایی و
اولویت بندی نماید .بنابراین ،پژوهش حا ضر با طرح سوا "چالشهای عمده مدیریت شهری در زمینه حمل
و نقل عمومی من قه هفت کرج کدام است؟" ،اهداف ذیل را دنبا میکند.
 برر سی و ضعیت شاخ صهای مدیریت شهری و حمل و نقل عمومی من قه هفت شهر کرج از دید
شهروندان.
 شنا سایی چالش های ا صلی مدیریت شهری در زمینه حمل و نقل عمومی من قه هفت شهر کرج از
دید خبرگان.
 اولویت بندی چالش های اصلی مدیریت شهری در زمینه حمل و نقل عمومی من قه هفت شهر کرج
از طریق بکارگیری فرایند تحلیل شبکه.
در راب ه با مو ضوع مورد پژوهش ،تاکنون م العات داحلی و خارجی صورت گرفته ا ست که جهت اطالع از
نتایج آنها در جدو ذیل بدان پرداخته می شود:
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جدول .1سوابق مطالعاتی موضوع پژوهش
عنوان

نتایج

محقق/سال
مهدی زاده و

ارائه مدلى براى مدیریت

عوامل مؤثر بر ترافیک عبارت ا ست از :مدیریت بر سفرهای شهری ،مدیریت بر پارکینگ ها ،مدیریت

همکاران1389/

یکپارچه حمل و نقل و

ناوگانی و شبکه حمل و نقل عمومی ،مدیریت بر فرهنگ سازى ترافیک ،مدیریت بر شهرسازی ،مدیریت

ترافیک شااهرى در کالن

بر اورژانس ها ،مدیریت شبکه ترافیک ،مدیریت بر استانداردسازی ،نصب و نگهداری خدمات ترافیکی،

شهرهای ایران

مدیریت مکانیزه ترافیک ،مدیریت بر مهندسی ترافیک ،مدیریت بر تحقیق و توسعه .پیش از آزمون روابط
على تو سط لیزر مؤلفههاى بهکار رفته در مد مفهومى با ا ستفاده از تحلیل عاملى برر سى گردید که
وجود مؤلفههاى یازدهگانه برآمده از متغیرهاى تحقیق را تأیید نمود .مقادیر سااتونهای "میزان اشااترا
متغیرها" و"همبستگی متغیرها با مولفه مربوط" نشان داد اوالً متغیرها به اندازه کافی برازش شدهاند و ثانیاً
بین هر متغیر با مؤلفه مربوط همبستگی م لوبی وجود دارد.

عااباااس زادگااان و

بررساای مفهوم توسااعه

هدف این مقاله برر سی مفهوم ،ویژگی و مزایای تو سعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی و در عین حا

همکاران1390/

مبتنی بر حماال و نقاال

برر سی نمونهای از شهرها و پروژههای انجام شده با چنین رویکردی ا ست .نتیجه برر سی دو نمونه،

هم گانی و جای گاه مترو

حاکی از آن ا ست که م سیرهای حمل و نقل عمومی در شهر تهران ،ویژگی های تو سعه بر پایه حمل و

شهری تهران در آن

نقل عمومی را دارا نبوده و در عین حا بعضااا در تضاااد با مفهوم محله قرار دارد .به عالوه ویژگیهای
مجتمعهای ای ستگاهی را ندا شته و قابلیت تبدیل شدن به یک مرکز فعا مدنی و اجتماعی را نیز ندارد؛
بهصورتیکه تعداد بسیاری از پرسش شوندگان اذعان دارند که محدوده ایستگاهی مناسبی ،اطراف ایستگاه
مترو وجود ندارد و در شرایط کنونی پتان سیل این ف ضاها برای ایجاد مرکز محله ب سیار نامنا سب ارزیابی
میشود.

ساا ا ل ااا نی و فالح

یکپارچه ساازی سایساتم

یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست های جاری مدیریت شهری شیراز از نظر معیارهای «راهبرد

منشادی1391/

حمل و نقل راهکاری در

حمل و نقل یکپارچه» ،وضعیت م لوبی ندارد .از دیدگاه کارشناسی ،اولویت بندی سیاست های یکپارچه

جهت دستیابی به حمل و

سازی با محوریت تو سعه حمل و نقل عمومی و به ترتیب شامل افزایش د ستر سی و کارایی اتوبو سرانی

نقاال پااایاادار؛ م ااالعااه

در مناطق شهری دارای پتانسیل تقاضا ،تخصی

بخشی از عواید ناشی از دریافت عوارض شهرداری در

موردی؛ کالنشهر شیراز

بخش حمل و نقل عمومی و ایجاد مس ایرهای ویژه اتوبوس در کریدورهای پرتردد و بخش مرکزی شااهر
می باشند.

زالاای و ماانصاااااور

تحلیل عوامل کلیدی موثر

با توجه به یافته های تحقیق ،عوامل کلیدی مؤثر بر تو سعه حمل و نقل پای دار کالن شهر تهران عبارت

بیرجندی1394/

بر توسااا عه ح مل و ن قل

اند از :زیرساااخت حمل ونقل ،ساااخت فشاارده شااهری ،فرهنگ سااازی ،مدیریت سااامانه حمل و نقل و

پااایاادار در افق 1404ش

فناوری های جدید .نتایج ن شان می دهد گ سترش زیر ساخت های حمل و نقل کالن شهر تهران و وجود

کالنشاااهر تهران (روش

فناوری های تازه در شاابکه حمل و نقل ضاامن کاهش ترافیک ،به بهبود کیفیت هوای این کالن شااهر در

تحلیل ساختاری)

آینده کمک خواهد کرد .نگاه و رویکرد حاکم بر عرصااه مدیریت باید نگاهی آینده اندیشااانه و رویکردی
در جهت معماری آینده باشد .ساخت فشرده شهری و فرهنگ سازی در عرصه حمل و نقل به در ابعاد
و روابط شبکه حمل و نقل پایدار در کالن شهر تهران و چگونگی عمل این شبکه در آینده ب سیار کمک
می کند.

حسینی و

مدیر یت ح مل ون قل و

در این تحقیق مؤلفه های مؤثر بر حوزه مدیریت حمل ونقل و ترافیک شهر تهران به همراه شاخ

همکاران1395/

ترافیک شهری در تهران

این حوزه موردم العه و استخراج ارجحیت بندی گردیدند:

با نگاه اقتصادی

ها در

اولویت طیف حمل ونقل همگانی ،تقدم دسترسی نسبت به حرکت ،اجرای سیستم اطالع رسانی ،مقابله با
مدیریت رانت مدارانه شهری)برجسازی (ومدیریت کاربری زمین،تهیه و تدوین استراتژی جامع و تفصیلی
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حمل ونقل پایدار ،محوریت شهروند مداری ،برنامه ریزی شهری در جهت شنا سایی و تخمین نیازها و
امکانات و بهره وری از آنها ،ارتقا طراحی و دانش فنی برنامه ریزی حمل ونقل  ،مدیریت یکپارچه در
امور حمل ونقل و ترافیک شهری ،ساماندهی مدیریت حمل ونقل ترافیک شهری.
کوزه گر کااا ل جی و

تحلیل کارکردی ساایسااتم

با توجه به اهمیت حمل و نقل عمومی و ویژگی های کالبدی و توپوگرافی شااهر ایالم اهمیت اسااتفاده از

دارابی1397/

حمل ونقل عمومی درون

سی ستم حمل و نقل درون شهری را دو چندان کرده ا ست در همین را ستا در این پژوهش که به روش

شاااهری (مورد پژوهی:

تحقیق تحلیلی -تو صیفی به برر سی کارکرد سی ستم حمل و نقل عمومی درون شهری شهر ایالم پرداخته

ایالم)

شده ا ست .نتایج یافته ها حاکی از آن ا ست که سی ستم حمل و نقل عمومی شهر ایالم از نظر خدماتی
دهی و کارکردی در وضعیت م لوبی قرار ندارد و عدم رضایت شهروندان را به دنبا داشته است.

Lindholm
and
Behrends/2012

چالش های برنامه ح مل

نتایج نشاااان میدهد که حمل و نقل به طور فزاینده ای برای رقابت من قه ای مهم اسااات در حالی که

و نقل حمل و نقل شهری

ترافیک حمل و نقل یک تهدید رو به رشد برای پایداری شهری است و این به نوبه خود ،در زمینه شهری

 -بررسی در من قه دریای

یک مانع برای انجام عملیات حمل و نقل کارآمد می با شد .با این حا  ،مقامات محلی از م شکالت نا شی

بالتیک

از حمل و نقل در مناطق شااهری چشاام پوش ای می کنند .آنچه مورد نیاز اساات این می باشااد که آگاهی
مناسبی برای در یکپارچگی حمل و نقل و استراتژی های پایداری شهری باید وجود داشته باشد که می
تواند برای بهره وری از شبکه های حمل و نقل حمل ونقل و پایداری محلی مفید باشد .درنهایت ،مقامات
شهر نیازبه تدارکات بیشتربرای تسهیل یکپارچگی موردنیازبازیگران خصوصیوعمومی دارند.

Kii et al/2014

ساانجش تاثیر ساایاساات

این م العه ن شان می دهد کاربرد مد حمل و نقل زمینی به ارزیابی سیا ست های شهری برای ساختن

های شاااهری بر صااارفه

جوامع هوشاامند کمک می کند .این مد  ،به صااراحت تصاامیمگیری های مربوط به مکانهای مربوط به

جویی در انرژی ح مل و

بازیگران و رفتار مسااافرت را بیان می کند .همچنین ،این مد به دو سایاساات شااهری  -قیمت گذاری و

ن قل با اسااات فاده از مد

مقررات ا ستفاده از زمین می پردازد تا بتواند تاثیر طوالنی مدت خود را بر صرفه جویی و پایداری انرژی

حمل و نقل زمینی

با استفاده از امکانات شهری استفاده کند .پژوهش حاضر تایید می کند که در شرایط فرض شده ،این مد
توانایی سنجش سیاستهای شهری در استفاده از انرژی و پایداری را به طور مداوم دارد.

Taniguchi et
al/2014

مدیر یت بخش دولتی و

این مقاله که بر ا ساس نتایج تحقیقاتی که تو سط کمیته فنی ( B4حمل و نقل و بین الملل) ،گروه کاری 3

کااربرد آن در مادیریات

(مدیریت حمل و نقل شهری) در بازه زمانی تحقیق  2011 - 2008انجام شده ا ست ،بر پایه روش برنامه

حمل و نقل

ریزی ،اجرا و ارزیابی سیا ست برای حمل و نقل شهری بنا شده ا ست .عنوان این گزارش ن شان می دهد
"دولت" از نظر کار م شتر الزم برای حل م سائل د شوار و شراکت سهامداران با چالش مواجه ا ست .در
نهایت در این مقاله به ارائه راهنماییهایی برای حمل و نقل شهری در بخش دولتی پرداخته است.

Rai et
al/2017

Buldeo

بهبود پا یداری ح مل و

این مقاله چارچوب ارزیابی سیا ست و یک م العه موردی را در شهر بلژیکی مکهلن پو شش می دهد ،به

نقل در شهری :چارچوب

گونه ای که شهر با انتخاب یک اقدام سیاستی مناسب و وسیع برای افزایش پایداری  ،UFTبا استفاده از

ارزیابی سیا ست و م العه

یک تجزیه و تحلیل چند معیاره چند نفره ( )MAMCAاعما میشاااود .نتایج نشاااان میدهد که منافع

موردی

مت ضاد به شدت مانع نتخاب سیا ستها می شود و سازگاری بی شتر با پی شنهادهای شهر ،ضروری ا ست.
چارچوب ارزیابی سیاست نشان دهنده یک روند صحی و محکم برای سیاست گذاری  UFTاست که
توسط ذینفعان پشتیبانی می شود.

مبانی نظری
امروزه زندگی در شهرها که سکونتگاههای سازمان یافته انسانی هستند ،صرفا به خاطر اینکه مردم توان تحر
روزانه دارند ،امکان پذیر است .یکی از خصوصیات اصلی شهر این است که از فعالیت های ویژه ،متناوب و
مجموعه ای تشااکیل شااده اساات که به صااورت جدا از هم عمل می کنند .این فعالیت ها باید دارای قابلیت
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د ستر سی با شند ( .)Grava,2003: 2حمل و نقل شهری به عنوان بخ شی از کل سی ستم حمل و نقل یکی از
اجزای سیستم ارتباطات شهری است که با هدف دسترسی بین کاربریهای مختلف در محدوده شهر ،کار عبور
و مرور و جابه جایی انساااان و کاال را بین این فضااااهای ان باق یافته (کاربری ها) بر عهده دارد .معموالً در
سی ستمهای حمل ونقل شهری و انتخاب مدلهای مختلف ،فا صله زمانی مهم تر از فا صله مکانی و جغرافیایی
است (.)Ibid: 8
با افزایش سهم جمعیت جهانی که در شهرها زندگی می کنند ،شهرن شینی به فرایند غالب معا صر تبدیل شده
اساات .با توجه به این مساائله حمل و نقل شااهری اهمیت فراوانی می یابد .حمل و نقل در مناطق شااهری با
توجه به انواع مدلها ،کثرت مبدأها و مقصدها و میزان ترافیک ،پیچیدگی زیادی دارد ( Rodrigue et al,2006:

 .)171به طور کلی منظور از حمل و نقل شااهری ،جابه جایی مردم و کاالها در داخل شااهرهاساات .این جابه
جایی ها که خود از وجود مبادالت کاالها و خدمات و فعالیت های اجتماعی و تفریحی در س

شهرها تأثیر

می پذیرد ،نه تنها بر روی ساخت شهری و اندازه و توسعه شهر ها تأثیر می نهد ،بلکه انتخاب سیستم م لوب
حمل و نقل هم خود به اندازه شهر و چگونگی ساختار شهری من قه مورد برر سی ب ستگی دارد ( Sikdar et

 .)al,2012: 768تحو و تکامل حمل و نقل که معموال در پا سخ به تقا ضاهای موجود و تحوالت اجتماعی -
اقتصااادی و تکنولوژیک صااورت می گیرد ،به طور کلی به تغییراتی در شااکل و فرم شااهری منجر می شااود.
پدیدار شدن شهر نشینی سریع و گسترده در سراسر جهان شامل افزایش تعداد سفرها و تحرکات در مناطق
شهری نیز هست .شهرها هم به طور معمو با ساخت راهها ،بزرگراه ها و زیرساخت های جدید حمل و نقل
و با ایجاد خ وط حمل و نقل عمومی به این رشد پاسخ می دهند ،که در این فرایند در نهایت ساخت شهرها
شکل می یابد (.)Ben-Akiva et al,2016: 40
اصوال حمل و نقل شهری در سه گروه عمده تعریف می شود ،که عبارت اند از:


حمل و نقل همگانی،



حمل و نقل فردی



حمل و نقل کاال.

در این بین هدف حمل و نقل همگانی یا عمومی فراهم کردن تحر

و د ستر سی د سته جمعی در بخش های

خا صی از شهر ا ست .کارایی این شکل از حمل و نقل به دلیل تعداد زیاد افرادی ا ست که جابه جا می کند
( .)Ballantyne, et al,2013: 95در واقع ،سایساتم حمل و نقل عمومی به سایساتمی اطالق می شاود که هر
فردی می تواند تحت شاارای ی مشااخ

و تعریف شااده ،مثل خرید بلیت از آن اسااتفاده کند ( Gatta, and

 .)Marcucci,,2014: 252سیستم های حمل ونقل عمومی از زیرمجموعه های حمل و نقل های درون شهری
اند که از دیدگاه مهند سان ترافیک در اولویت نخ ست راهکارهای بهبود و ضعیت تردد و تو سعه شهری جای
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دارند ( .)Permala et al,2015: 77امروزه ،سیستم حمل و نقل عمومی برای داشتن عملکرد بهتر باید به ارائه
خدمات ساا

باال بپردازد و تا جایی که امکان دارد ،باید در دسااترس تر باشااد و برای تعداد افراد بیشااتری

خدمات رسااانی کند ( .)Henrik Hall,2006: 1روشااهای متنوع حمل و نقل عمومی عبارت اند از :تاکس ای ها،
ونها ،تاک سی یا اتوبوس تلفنی ،م سافرکش های شخ صی ،اتوبوس های اجاردای ،خودرو ا شتراکی ،اتوبوس
های منظم ،حمل و نقل سریع (حمل و نقل ریلی سریع سبک) ،حمل و نقل سریع چرخ ال ستیکی ،حمل و
نقل ریلی سریع سنگین (.)Russo and Comi,2011: 85
در س

جهانی ،به خصوص در دهه نود ،به دنبا رواج سیاست طرفداری از محیط زیست و حفاظت از آن

در سا

جهانی ،گسااترش حمل و نقل سااریع در شااهرهای بزرگ ،جزء خطمشای اصاالی مدیریت شاهری

شااهرهای بزرگ جهان قرار گرفته اساات .به کارگیری س ایسااتم های سااریع حمل و نقل عمومی در جهان به
سرعت در حا ر شد ا ست ،زیرا این سی ستم ها باعث افزایش سرعت و کاهش ازدحام و راهبندان در شبکه
شهری می شوند .در اصل در برابر وضعیت نامناسب سیستم های اتوبوسرانی معمولی ،ایجاد سیستم حمل و
نقل عمومی جدیدتر ،نوعی ضرورت است ( .)Camilo,2003: 99سیستم های سریع در دو دسته عمده ریلی و
چرخ الساااتیکی جای می گیرند ،که انواع آن عبارت اند از :مترو ،ق ار سااابک شاااهری و تراموا ،مونوریل و
سیستم سریع اتوبوسی.

محدوده مورد مطالعه
من قه هفت شهر کرج با مساحت  1541/034هکتار و حریم  809/97هکتار شامل گوهردشت ،شهر اوج و
حسنآباد و حیدرآباد شرقی است .این من قه از ضلع شما به اراضی سیاهکالن و دامنه کوههای البرز ،از
ضلع شرق به دانشگاه هنر و بلوار استقال و من قه  4شهرداری کرج ،از ضلع جنوب به خیابان شهید بهشتی
(میان جاده) و مناطق  5و  8شهرداری کرج ،از ضلع غرب به بلوار اصلی باغستان و من قه  1شهرداری کرج
محدود می گردد .در این من قه امالکی با کارکرد فراشهری همچون سازمان انرژی اتمی ،زندان رجایی شهر و
نیز تاسیساتی زیربنایی و مهمی چون ورزشگاه انقالب (به عنوان تنها استادیوم شهر کرج) ،دانشگاه آزاد
اسالمی استان البرز ،دانشگاه هنر ،دانشگاه پیام نور و موسسه تحقیقات دامپروری قرار دارند که موجب
موقعیت استراژیک و حساس من قه گردیده است.

روش تحقیق
پژوهش حا ضر بر ح سب هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش ،تو صیفی تحلیلی می با شد .روش جمع
آوری دادهها بر اساس روش پیمایشی و مبتنی بر تکنیک پرسشنامه بوده است .جامعه آماری تحقیق شهروندان
ساکن من قه  7شهر کرج در سا  1398می با شد که با ا ستفاده از فرمو کوکران با س
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خ ای ا ستاندارد  ،5%از جمعیت  134800نفری من قه  ،7تعداد  383نفر به عنوان جامعه نمونه تحقیق تعیین
گردید و اطالعات موردنظر به روش نمونه گیری تصااادفی جمعآوری گردید .همچنین ،جامعه نمونه خبرگان
نیز به تعداد  15نفر و به صورت غیرت صادفی و هدفمند یوده ا ست .روایی پر س شنامه مورد ا ستفاده از طریق
پر س شگری از خبرگان ارزیابی شد و ا صالحات مدنظر اعما گردید .همچنین پایایی پر س شنامه نیز از طریق
ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد که عدد بدست آمده ( )α=0/785نشان از پایایی قابل قبو پرسشنامه تحقیق
دارد .در گام بعدی پس از تکمیل پرسشنامهها ،جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSاستفاده
شده ا ست .در ادامه در بحث یافته های پژوهش ،ابتدا به یافته های تو صیفی پا سخگویان شامل م شخ صات
عمومی پرداخته شده و سپس به چالشهای مدیریت شهری و حمل و نقل شهری پرداخته شده است.
جدول .2مشخصات عمومی روش تحقیق
محدوده

جامعه آماری

حجم نمونه

نوع نمونه گیری

ابزار

کرونباخ

من قه  7کرج

134800

383

تصادفی

پرسشنامه

0/785

جدول .3مشخصات عمومی روش تحقیق

ردبف

شاخ

1

خدمات

2

زیست محی ی

3

سیاستی

4

مشارکت شهروندی

5

پاسخگویی

زیرشاخ

کد

تسهیل رفت و آمد

D1

کاهش ازدحام

D2

کیفیت پروژه های شهری

D3

فناوریهای جدید

D4

آلودگی هوا

E1

سیاست های شهروندمداری

A1

سیاست های خدماتی

A2

مشارکت در اجرای طرح

C1

مشارکت در تهیه طرح

C2

نظارت

B1

دسترسی به مسئولین

B2
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فرایند تحلیل شبکه ()ANP

فرآیند تحلیل شبکه شباهت زیادی به روش  AHPدارد اما به ساختار سلسله مراتبی نیاز ندارد و در نتیجه
روابط پیچیدهتر بین س وح مختلف تصمیم را به صورت شبکهای نشان داده و تعامالت و بازخوردهای میان
معیارها و آلترناتیوها را درنظر میگیرد و در واقع به صورت شبکهای عمل میکند .از آنجائیکه ANP
برخالف  ،AHPعالوه بر تحلیل سلسله مراتبی قادر به تحلیل شبکهای هم میباشد پس میتوان گفت که
 ANPمیتواند نتایج قابل اعتمادتری را ارائه دهد.

شکل 1ـ ( )aساختار سلسله مراتبی )b( ،ساختار شبکهای( ،قدسیپور)86 :1384،

تصمیمگیران مرتبط با امور شهری با تحقیقات متنوعی در خصوص بهکارگیری مد  ANPدر زمینۀ مسایل
شهری مواجه هستند .برای مثا توزکایا و همکاران ،مد  ANPرا برای تصمیمگیری در نحوه ارایه خدمات و
تسهیالت کالنشهر استانبو بهکار گرفتند ( .)Tuzkaya et al, 2007: 14چنگ و لی ،مد مذکور را به
منظور تعیین راهبردهای مشارکتی مورد استفاده قرار دادند ( .)Cheng & Li, 2007, 278–287پرتوی نیز
مد  ANPرا برای تعیین راهبردهای مکانیابی تسهیالت و خدمات ارایه نمود (.)Partovi, 2006: 41-55
لِوی و کویچی ،مد مذکور را برای برنامهریزی مخاطرات محی ی و تصمیمگیری در وضعیتهای بحرانی یا
اض راری بهکار گرفتند ( .)Levy & Kouichi, 2007: 906-917همچنین ،هسیه و همکاران ،به منظور
افزایش میزان و س

خدمات هتلها از  ANPاستفاده نمودند ( .)Hsieh et al, 2007: 10این پژوهشها

و بسیاری از فعالیتهای انجام شده طی سا های اخیر ،رویکرد استفاده از قابلیتهای مد  ANPرا هرچه
بیشتر برای تصمیمگیران مرتبط با مسایل شهری و روستایی و عمرانی تبیین مینماید.
در فرآیند تحلیل شبکه ،اندازهگیری مقادیر اهمیت نسبی به مانند فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با مقایسههای
زوجی و به کمک طیف  1تا  9انجام میشود که در آن  1نشان دهنده اهمیت یکسان بین دو عامل و عدد 9
نشان دهنده اهمیت شدید یک عامل نسبت به عامل دیگر است .برای حل مساله با این روش ابتدا باید شبکه-
ای از اهداف ،معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها و روابط بین آنها شناسایی و رسم شده و در گام بعدی همۀ
مقایسههای زوجی انجام گردد .ارتباطات در یک شبکه بهوسیله کمان نشان داده میشود؛ جایی که "جهت
کمانها" داللت بر "جهت همبستگی" دارد .وابستگی متقابل میان دو گروه اص الحاً "وابستگی بیرونی" نامیده
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میشود که بهوسیله "پیکانهای دوطرفه" نشان داده میشود" .وابستگی داخلی" میان عناصرِ گروه نیز به وسیله
"کمانهای حلقهای" نشان داده میشوند (.)Yuksel & Metin,2007: 368

یافتهها
ـ یافتههای توصیفی
جدو  ،4مشخصات جامعه نمونه تحقیق را به تفکیک جنس ،سن و تحصیالت نشان میدهد .نمونه مورد
م العه  ...نفر می با شد .از بعد جن سیت 72/4 ،در صد از افراد نمونه در گروه مذکر و  27/6در صد نیز در
گروه مؤنث قرار گرفته اند .از لحاظ سنی نیز نمونه ها در چهار گروهِ کمتر از  20سا و کمتر (3/4( )20-
در صد) 35-20 ،سا ( 50-35 ،)55/9سا ( )34/4و 50سا به باال( 6/3( )50+در صد) جای گرفته اند .
همچنین نمونه ها از نظر س

تح صیالت به سه گروه دیپلم و کمتر ( 36/1در صد) ،کاردانی و کار شنا سی

( 58/4درصد) و کارشناسی به باال ( 5/5درصد) تقسیم می شوند.
جدول :4مشخصات جامعه آماری پژوهش
مذکر
جنس

سن

تحصیالت

72/4

مؤنث

27/6

20-

3/4

20ا35

55/9

35ا50

34/4

50+

6/3

دیپلم و کمتر

36/1

کاردانی و کارشناسی

58/4

کارشناسی به باال

5/5

(مأخذ :یافتههای تحقیق)13۹8 ،
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ـ یافتههای استنباطی
بعد از ارائه یافتههای تو صیفی ،در این بخش از تحقیق به ارائه یافتههای ا ستنباطی پرداخته می شود .بهمنظور
تجزیه و تحلیل دادهها و برر سی نرما بودن دادهها از آزمون کولموگروف ا سمیرنف ا ستفاده شد .با توجه به
آزمون میبا شد ،میتوان گفت دادههای تحقیق دارای

س وح معنیداری بهد ست آمده که کوچکتر از س
توزیع نرما نیستند.

جدول .5نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی دادهها
تعداد نمونه

آزمون کولموگروف اسمیرنف

sig

خدمات

383

1/02

0/61

زیست محیطی

383

1/07

0/64

سیاستی

383

1/11

0/73

مشارکت شهروندی

383

1/27

0/69

پاسخگویی

383

1/42

0/76

ابعاد

پس از ارائه نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف برای سنجش توزیع نرما بودن داده ها ،جهت ارزیابی بهتر وضعیت
مدیریت شهری و حمل و نقل عمومی شهری در من قه هفت کرج ،از آزمون  Tتک نمونهای استفاده شده است.
نتایج حاصل از کاربرد این آزمون آماری ،نشان دهنده واقعیتهایی بدین شرح میباشد:

بر اساس نتایج جدو  ،6تمامی شاخ
 7کرج بهکاربرده شده است از س

هایی که برای ارزیابی چالشهای مدیریت شهری در حمل و نقل شهری من قه
معناداری باالی  99٪برخوردار بودهاند ،اما تفاوت معناداری س

آلفای 0/01

بین وضعیت مدیریتی از دید پاسخگویان ،این فرض را که در واقع وضعیت مدیریت شهری در راب ه با حمل و نقل
عمومی شهری در س

خوبی نبوده و ارزیابی های صورت گرفته در س

پایینی میباشد ،را تأیید میکند.

-4

همچنین ،با درنظر گرفتن دامنه طیفی هر یک از شاخ
شاخ

ها که بین  1تا  5براساس طیف لیکرت در نوسان بوده است،

های خدمات با میانگین  3/62و مشارکت شهروندی با  3/17دارای بیشترین میانگین رتبهای میباشند که

گویای آنست خدمات به طور نسبی از نظر حمل و نقل در من قه  7شهر کرج مناسب می باشدو همچنین ،میانگین
باالتر از حد متوسط مشارکت شهروندی نیز حاکی از آنست که شهروندان ابراز کرده اند در صورت فراهم بودن
زمینه مشارکت شهروندی در راب ه با حمل و نقل عمومی ،به طور موثری می توانند در جهت مشارکت شهروندی
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حرکت نموده و میزان مناسبی از این شاخ

را ارائه دهند .اما شاخ

های پاسخگویی ،زیست محی ی و سیاستی

دارای کمترین رتبه میانگینی رتبهای میباشند که این امر نشان از وضعیت نام لوب این شاخ

ها در ارتباط با

مدیریت شهری و حمل ونقل عمومی در من قه هفت شهر کرج دارد.
میانگین بهدست آمدهِ میزان پاسخگویی ،زیست محی ی و سیاستی از نظر پاسخگویان پایینتر از حد متوسط بوده
است (مقدار آن در ستون تفاوت میانگینها آورده شده است) .این وضعیت نشان دهنده این موضوع است که
شهروندان وضع این شاخ

ها را در شهر خود منفی ارزیابی کرده و مسووالن و مدیران شهری را در راب ه با حمل

و نقل عمومی شهری و اتخاد سیاست های کالن و خرد موثر در این زمینه جهت رفاه حا شهروندان و ارتقا موثر
کیفیت حمل و نقل عمومی ،متعهد و مسوولیتپذیر نمیدانند .براساس جدو  ،...در گزینههای مربوط به پاسخ-
گویی ،زیست محی ی و سیاستی ،شهروندان کمترین میزان رضایت را داشته و اکثراً گزینههای "خیلی کم" و "کم" را
در تکمیل پرسشنامه انتخاب کردهاند .در مقابل ،در مورد گزینه "مشارکت شهروندی" که مربوط به مشارکت
" را

شهروندان و تمایل آنان به این امر در امور مربوط به حمل و نقل عمومی میباشد ،پاسخگویان "بهترین س
انتخاب کرده و عمدتاً با کار مشارکتی و جمعی کامل موافق بودهاند.
جدول  .6آزمون  Tتک نمونهای
آزمون تی تک نمونهای
Test Value = 3
میانگین

انحراف

خطا

معیار

میانگین

تعداد

تفاوت در سطح  %۹5فاصله

میانگین

اطمینان

تفاوت

باالترین

پایینترین

سطح
معناداری

درجه
آزادی

آماره
 Tآزمون

0/03383

0/66328

3/1792

383

0/2457

0/1127

0/17923

0/000

382

2/298

/03563

0/69553

-/8123

383

-/1176

-0/2577

-0/18766

0/000

382

-5/267

پاسخگویی

0/03947

0/77037

2/8832

383

-0/0392

-0/1944

-/11680

0/003

382

-2/959

سیاستی

0/04079

0/79623

3/6273

383

0/7075

0/5471

0/6273

0/000

382

15/378

خدمات

0/03365

-0/65685

2/5551

383

-0/3787

-0/5110

-0/44488

0/000

382

-13/220

مشارکت
شهروندی
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برای تحلیل دقیقتر ،هریک از ویژگیهای عمومی پاساخگویان با ابعاد مورد بررسای در راب ه با چالش های
مدیریت شهری و حمل و نقل عمومی شهری ،با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن ارزیابی شدند .ارتباط
بین میزان تح صیالت و درآمد با ابعاد گوناگون چالش های مدیریت شهری و حمل و نقل عمومی شهری،
مورد آزمون قرار گرفت .بر این اساس ،بین مشارکت شهروندی و میزان تحصیالت افراد در س
راب ۀ منفی و معنادار م شاهده شد یعنی با افزایش س

 99درصد

تح صیالت پا سخگویان ،میزان م شارکت شهروندی

ضااعیف تر ارزیابی شااده اساات بدین معنی که هرچه س ا

تحصاایالت افراد باالتر می رود ،ارزیابی س ا

م شارکت شهروندی نیز به صورت نامنا سب تری ارزیابی شده ا ست و معتفد بوده اند که میزان م شارکت
مناسبی نبوده است .همچنین بین پاسخگویی و میزان تحصیالت و درآمد افراد راب ۀ منفی

شهروندی در س

و معنادار را میتوان م شاهده کرد .این امر بدین معنی ا ست با افزایش س
پاسخگویی را در س

تح صیالت و درآمد افراد ،س

پایین تری ارزیابی کرده اند .در راب ه با بعد خدمات نیز می توان گفت که راب ه منفی

و معناداری بین خدمات و س

تح صیالت و درآمد افراد وجود دا شته ا ست بدین معنی که با افزایش س

تحصیالت و درآمد پاسخگویان ،آنها س

ارائه خدمات را نام لوب تر ارزیابی کرده اند.

 -5جدو  .7آزمون همبستگی

 -6ردیف

ابعاد

ویژگی عمومی

پیرسون

پاسخگویان
1

مشارکت شهروندی

س

2

پاسخگویی

س

3

سیاستی

س

4

خدمات

س

5

زیست محی ی

س

 -7ضریب همبستگی

Sig

تحصیالت

0/243

0/006

درآمد

0/271

0/000

تحصیالت

0/081

0/106

درآمد

0/049

0/126

تحصیالت

-0/224

0/004

درآمد

0/197

0/009

تحصیالت

-0/205

0/006

درآمد

-0/236

0/000

تحصیالت

-0/081

0/121

درآمد

0/240

0/012

-8
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نتایج فرآیند تحلیل شبکه

1

پس از بررسی ابعاد چالشهای مدیریت شهری و حمل و نقل عمومی شهری در من قه هفت کرج ،در این
بخش از پژوهش ،به اولوبتبندی این ابعاد و شاخ

های آن پرداخته میشود تا مشخ

گردد که کدامیک

از ابعاد از دید خبرگان در اولویت او قرار دارد .بنابراین ،جهت تجزیه و تحلیل مذکور در این بخش از
فرایند تحلیل شبکه در محیط نرم افزار  Super Decisionبهره گرفته شده است .از آنجائیکه ANP
برخالف  ،AHPعالوه بر تحلیل سلسله مراتبی قادر به تحلیل شبکهای هم میباشد پس میتوان گفت که
 ANPمیتواند نتایج قابل اعتمادتری را ارائه دهد .به همین دلیل در پژوهش حاضر از مد  ANPاستفاده
شده است.
در فرآیند تحلیل شبکه ،اندازهگیری مقادیر اهمیت نسبی به مانند فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با مقایسههای
زوجی و به کمک طیف  1تا  9انجام میشود که در آن  1نشان دهنده اهمیت یکسان بین دو عامل و عدد 9
نشان دهنده اهمیت شدید یک عامل نسبت به عامل دیگر است .برای حل مساله با این روش ابتدا باید شبکه-
ای از اهداف ،معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها و روابط بین آنها شناسایی و رسم شده و در گام بعدی همۀ
مقایسه های زوجی انجام گردد .بر همین مبنا ،در این بخش به بررسی موارد زیر پرداخته میشود:
ا وزن معیارهای شناسایی شده در فرآیند تحلیل شبکه.
ا وزن وابستگی درونی معیارهای شناسایی شده با توجه به هریک از طبقات مجزا در فرآیند تحلیل شبکه.
ا اولویتبندی عوامل شناسایی شده باتوجه به ارتباط درونی معیارها.
شکل ،2چگونگی ارتباط عوامل و زیرعوامل را در مد  ANPو نرمافزار  Super Decisionنشان میدهد.

ANP
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شکل2ـ ساختار مدل  ANPدر نرمافزار  Super Decisionجهت انتخاب عامل اصلی چالش مدیریت شهری در حمل و نقل عمومی
شهری (مأخذ :نگارنده)

در این بخش ،عوامل شناسایی شده بر اساس درجۀ اهمیت و درجۀ تأثیری که در رسیدن به هدف دارند،
وزنبندی شدهاند .نحوه مقایسه عوامل با یکدیگر به صورت مقایسه زوجی و بر اساس جدو  9کمیتی
ساعتی بوده است .همانگونه که در جدو  8مشاهده میشود ،عاملهای  D ،C ،B ،Aو  Eهر کدام به
ترتیب امتیازهای  0/329 ،0/267 ،0/072 ،0/463و  0/196را بهدست آوردهاند.
جدول .8وزن استاندارد عاملهای مورد بررسی در فرایند تحلیل شبکه

کد

عامل

وزن

A

سیاستی

0/463

B

پاسخگویی

0/072

C

مشارکت

0/267

D

خدمات

0/329

E

زیست محیطی

0/196
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در این بخش به محاسبه درجه اهمیت درونی زیرعوامل شناسایی شده پرداخته شده است .بنابراین با استفاده
از جدو مقیاس  9کمیتی ساعتی ،اهمیت درونی زیرمعیارها

از طریق مقایسه دو به دویی عوامل مشخ

شدهاند .جداو  9وزن زیرمعیارها و همچنین رتبه هر یک از آنها را نشان میدهد.
جدول .۹وزن زیرمعیارها در فرآیند تحلیل شبکه
زیرعوامل
زیرمعیار

وزن

رتبه

زیرمعیار

وزن

رتبه

زیرمعیار

وزن

رتبه

A2

0/۹۹7

1

D4

0/۹62

5

C2

0/۹13

۹

A1

0/۹۹1

2

D1

0/۹56

6

B2

0/۹04

10

D3

0/۹86

3

B1

0/۹37

7

D2

0/۹01

11

C1

0/۹83

4

E1

0/۹26

8

-

-

-

خروجی نهایی و در اصل ماحصل فرآیند تحلیل شبکه در پژوهش حاضر ،اولویتبندی عوامل تدوین شده
می باشد .نتایج اولویتبندی نهایی چالش های مدیریت شهری در حمل و نقل عمومی شهری من قه  7کرج،
با توجه به ارتباط درونی کل معیارها و زیرمعیارها مشخ

شده که به صورت شکل  ...میباشد .برپایۀ این

اولویتبندی ،چالش "سیاست مدیریت شهری" با باالترین امتیاز ( )A: 0/357به عنوان اولویت او و در واقع
اصلی ترین چالش مدیریت شهری کرج در حمل و نقل عمومی مشخ

شد .همچنین عامل "خدمات و

تسهیالت" با ( )D: 0/336به عنوان عامل تاثیرگذار دوم انتخاب گردید.

شکل3ـ اولویتبندی چالشهای مدیریت شهری در حمل و نقل عمومی شهری در منطقه هفت کرج در فرآیند

تحلیل شبکه ()ANP؛ (مأخذ :نگارنده)
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نتیجهگیری
هر اندازه که شهرها بزرگتر می شوند و بارگذاری جمعیت و فعالیت در آنها زیاد می شود ،مشکالت حمل و
نقل درون شهری نیز به خصوص در کشورهای جهان سوم و در حا توسعه که دارای رشد و تراکم جمعیتی
باالیی هسااتند ،شااکلی حادتر و پیچیده تر به خود می گیرد و اگر این افزایش جمعیت را به معنای چند برابر
شاادن مسااائل موجود در شااهرها به همراه افزایش درخواساات در زمینه حمل و نقل بدانیم ،نهادها و مراجع
مدیریت شهری با چالشهای عدیدهای در راب ه با حمل و نقل شهری روبه رو خواهند شد و بر همین اساس،
معموالً راهحلهای مختلفی از طرف کار شنا سان و یا مدیران شهری به صورت ابتکاری و یا تقلیدی از سایر
جوامع ،برای حل مشکالت ارائه می شود .علیرغم این امر ،عدم تخصی

اعتبارات الزم در تسهیالت حمل و

نقل ،ت صمیمات متناقض ،عدم برخورد علمی با مقوله حمل و نقل و  ،...باعث شده که شهرها همچنان درگیر
مشکالت حمل و نقل باشند .بر همین اساس ،پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی چالشهای مدیریت شهری
کرج (من قه هفت) در زمینه حمل و نقل شهری عمومی به نگارش درآمده است.
نتایج بکارگیری آزمون  Tنشان می دهد که تمامی شاخ

هایی که برای ارزیابی چالشهای مدیریت شهری در

حمل و نقل شااهری من قه  7کرج بهکاربرده شااده اساات از سا
تفاوت معناداری سااا

معناداری باالی  ٪99برخوردار بودهاند ،اما

آلفای  0/01بین وضاااعیت مدیریتی از دید پاساااخگویان ،این فرض را که در واقع

وضااعیت مدیریت شااهری در راب ه با حمل و نقل عمومی شااهری در ساا
شااااخ

خوبی نبوده ،را تأیید میکند.

های خدمات با میانگین  3/62و مشاااارکت شاااهروندی با  3/17دارای بیشترین میانگین رتبهای

می با شند که گویای آن ست این شاخ صها به ن سبت منا سب تر ارزیابی شده اند در حالیکه نتایج ،ن شان از
وضعیت نام لوب شاخ

های پاسخگویی ،زیست محی ی و سیاستی دارد و شهروندان ،مسووالن و مدیران

شهری را در راب ه با حمل و نقل عمومی شهری و اتخاد سیاست های کالن و خرد موثر در این زمینه جهت
رفاه حا شاهروندان و ارتقا موثر کیفیت حمل و نقل عمومی ،متعهد و مساوولیتپذیر نمیدانند .نتایج آزمون
همبستگی پیرسون نیز در راب ه با ویژگیهای عمومی پاسخگویان و چالشهای مدیریت شهری و حمل و نقل
عمومی نشانگر آنست که بین مشارکت شهروندی و میزان تحصیالت افراد در س
معنادار م شاهده شد یعنی با افزایش س

 99درصد راب ۀ منفی و

تح صیالت پا سخگویان ،میزان م شارکت شهروندی ضعیف تر

ارزیابی شده است بدین معنی که هرچه س

تح صیالت افراد باالتر می رود ،س

م شارکت شهروندی نیز

به صورت نامناسب تری ارزیابی شده است و معتفد بوده اند که میزان مشارکت شهروندی در س

مناسبی

نبوده اساات .همچنین بین پاسااخگویی و میزان تحصاایالت و درآمد افراد راب ۀ منفی و معنادار را میتوان
م شاهده کرد که بدین معنی ا ست با افزایش س

تح صیالت و درآمد افراد ،س

پایین تری ارزیابی کرده اند.
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همچنین ،نتایج نهایی اولویتبندی چالشااهای اصاالی مدیریت شااهری در زمینه حمل و نقل عمومی در من قه
هفت شهر کرج با توجه به ارتباط درونی کل معیارها و زیرمعیارها بر اساس فرایند تحلیل شبکه ،نشان داد که
چالش " سیا ست مدیریت شهری" با باالترین امتیاز ( )A: 0/357به عنوان اولویت او و در واقع ا صلی ترین
چالش مدیریت شهری کرج در حمل و نقل عمومی م شخ

شد .همچنین عامل "خدمات و ت سهیالت" با

( )D: 0/336به عنوان عامل تاثیرگذار دوم انتخاب گردید.
به عنوان سخن آخر ،آنچه در این بین می تواند بر بهبود عملکرد مدیریت شهری کرج در راستای حمل و نقل
عمومی تاثیرگذار باشد ،فراهمکردن زمینه مشارکت شهروندان در تصمیمگیری های مدیریت شهری و استفاده
از نخبگان محلی در جریان ت صمیمگیری برای امور تو سعه شهری ا ست .لیکن آنچه مهم می نماید این ا ست
که م شارکت شهروندی از بدنه شعار خارج گردد و در ریل عمل قرار گیرد و از ظرفیت های شهروندان اعم
از فکری ،علمی و تخصصی ،فرهنگی ،مالی و  ...شهروندان نهایت بهره برداری گردد.
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