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 چکیده

گی دلودر آفیک اترناپذیر ت جبرانلطماء و سور ثاوه بر آن  آعالرگ است. بزی شهرهاوزی و در مرامع اجودر جتماعی ت امشکالاز فیک یکی اتر
های ویژه آلودگی ناشی از ترافیک ریشه در فقدان آگاهیمحیطی موجود، بهای از معضالت زیستبخش عمده .ستتأمل ا ی قویاً قابلمرزیست امحیط

هدف از این تحقیق تعیین راهبردها و شود.. محسوب می مشکل فرهنگی در زمینه ارتباط انسان و طبیعت دارد و درواقع نوعیالزم و ضعف فرهنگی 
تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و  محیطی مرتبط با ترافیک شهر تهران است.سازی مردم برای کاهش آلودگی زیستراهکارهای آموزشی و فرهنگ

نفر از  20حجم نمونه باشد. و پرسشنامه میمصاحبه دی، سناای، اشده است. روش گردآوری اطالعات کتابخانهلی انجامبا روش توصیفی ـ تحلی
های آماری و روش تحلیل و با استفاده از روش SPSSافزار با کمک نرمها . دادهزیست شهر تهران استمسئوالن و کارشناسان  ترافیک محیط

SWOT نتایج تحقیق نشان داد وضعیت آموزشی و  شده است.ارگرفته و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفادهوتحلیل قرمورد تجزیه
ی هادهبررابین در  محیطی مرتبط با ترافیک در سطح شهر تهران در حالت متوسط به پایین قرار دارد وسازی مردم برای کاهش آلودگی زیستفرهنگ

 ( در اولویت قرار گیرند.SOوضعیت راهبردهای تهاجمی ) برای ارتقای اینگانه رچها
 "ترافیک"، "زیستآلودگی محیط"، "فرهنگ"، "آموزش"، "راهبرد" :واژگان کلیدی
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Abstract 

Traffic is one of the social problems in modern societies and in large cities. in addition to those 

adverse effects of traffic on environmental pollution, the impact of environmental pollution is highly 

critical. the main part of existing environmental problems, especially pollution from root traffic, has a 

lack of awareness and cultural weakness in human and nature communication and is indeed a cultural 

problem  the purpose of this study is to determine the strategies and strategies and strategies of people 

to reduce environmental pollution associated with city traffic in tehran. the present study is applicable 

and analytical - descriptive method has been done. data collection method is library, documents, 

interviews and questionnaire. the sample size is 20 people and air traffic experts in tehran. the data 

were analyzed using spss software and using statistical methods and swot analysis method was used 

and cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability. the results showed that the 

educational status and culture of people are low in order to reduce environmental pollution associated 

with traffic at tehran city level and among the four strategy guidelines to promote this situation are 

considered aggressive strategies. 
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 مقدمه -1
در حال حاضر این مسئله که انسان وضعیت جو کره زمین را تغییر 

شده است. علت اصلی این امر رشد جمعیت و پیشرفت ثابت ،دهدمی
های انرژی است که فناوری و درنتیجه افزایش تقاضای جوامع به حامل

داشته است. قسمت اعظم این انرژی  درصد رشد 4در قرن اخیر  بیش از 
شود و اگر روند افزایش میزان تقاضا و های فسیلی تأمین میاز سوخت

مصرف انرژی به همین صورت ادامه یابد، در چند دهه آینده تغییرات 
صورت گرمایش جهانی به وقوع خواهد پیوست اقلیمی شدیدی به
ه خاصی از جهان مشکل آلودگی هوا به منطق (.1395)افخمی و رفیعی، 

شوند. بسیاری اختصاص ندارد و تمام کشورها با پیامدهای آن مواجه می
ها قبل با مدیریت واحد، جهت مقابله با گسترش از کشورهای جهان سال

اند با بهبود اوضاع از آلودگی هوا اقدامات مؤثری انجام داده  و توانسته
استناد گزارش سال گروه مناطق آلوده و خطرناک زیستی خارج شوند.به 

میلیون مرگ به دلیل  4ساالنه بیش از  1سازمان جهانی بهداشت 2018
 29افتد زیست ناشی از آلودگی هوا در شهرها اتفاق میآلودگی محیط
ها درصد مرگ 17، ه دلیل بیماری ناشی از سرطان ریهها بدرصد از مرگ

رصد از د 24های حاد مجازی تحتانی  دستگاه تنفسی ، ناشی از عفونت
درصد از تمام مرگ به دلیل  25، ها ناشی از سکته مغزیمرگ

های ناشی ها به دلیل بیماریدرصد از تمام مرگ 43های قلبی و بیماری
از آلودگی هوا در شهرها است. با توجه به تغییرات اقلیم جهانی و 

محیطی منطقه، آلودگی هوا در کشور ما نیز از های زیستبحران
های اخیر، در شهرهای زیست است و در سالم محیطمشکالت مه

بزرگ بخصوص تهران به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، اقلیمی و 
ه توسعه پدیدو شد استراتژیک، آلودگی هوا شدت بیشتری یافته است.ر

شته ل دانبادبه دی یازمنفی ی مع  مختلف پیامدهااجودر شهرنشینی 
در سطح شهرها ش گستر، لیهسایل نقاد ودـتعو یش جمعیت افزا .ستا
ث ـه باعـکاست شینی ـتوسعه شهرنو شد رنتایج از کیفی و کمی د بعاا
. تسه امع شهرنشین شداجوای برتوجهی  ه و قابلپیچیدت مشکالوز رـب

حد  از م بیشحاا و ازدگی هودلوآبه توان ت میین مشکالجمله ا از
مانند هرهایی شس در کالنمحسوطور بهکه د، نموره شااسایل نقلیه و

ه نندزکه برهم ا هوکننده ه آلودهابع عمدـمن. مشاهده است ان قابلتهر
ب ـقالدر لی ـصچهار گروه ابه باشند، ا میترکیبی هودل حالت تعا

منابع ها، و کارخانهفعالیت صنایع ری، ایل نقلیه موتوـسوه ـمجموع
ه رـغیو ه بالن زندزامنابع متفرقه همانند سوری و تجاو گرمایش خانگی 

شبکه ری در سایل نقلیه موتودد وتربین  این در شوند.بندی میتقسیم
بین سایر منابع ا در وـهکننده آلودهصلی امنبع عنوان ونقل بهحمل

ود دـحدر سهمی ری سایل نقلیه موتووکه طوری . بهستشده اشناخته
اده ص دختصاد ابه خوها را ان آالیندهزـل میـکاز د ـصدر 90تا  60

ری در وـه موتـسایل نقلیوقم بستگی به حجم رین اقیق ار دست. مقدا
نظر  ازها دروخور ضعیت موتوها، ودد اتومبیلرعت متوسط ترـس، لـمح

ان میزو منطقه هوای  و و آبفیایی اضعیت جغرها، وآالیندهتولید 
از فیک یکی ا(. تر1384مستوفی،  )افندی زاده و رف داردالیندگی مصاآ

ل حارگ است. در بزی شهرهاوزی و در مرامع اجودر جتماعی ات مشکال
به ط مربوان ندوشهرار هزینه سبد خانوتوجهی از  قابلحاضر سهم 

ت لطماء و سور ثاوه بر آن آعالونقل و ترافیک است. های حملهزینه
ست. تأمل ا ی قویاً قابلمرزیست امحیطگی دلودر آفیک اترناپذیر جبران
ض معری درترجدی طورتوسعه بهحال ی درهارکشون ین میادر ا

                                                           
1 .WHO 

از یکی عنوان ا بهم رکشو باشند. درمیفیک اتراز ناشی های آلودگی
یش افزشهرهای آن اخصوص در کالنتوسعه و به حال ی درهارکشو

ضل ین معاباعث تشدید دد به ترز نیاو سائط نقلیه اد وتعدروزافزون 
ویژه محیطی موجود، بهیستای از معضالت زبخش عمده گردیده است.

های الزم و ضعف آلودگی ناشی از ترافیک ریشه در فقدان آگاهی

مشکل  فرهنگی در زمینه ارتباط انسان و طبیعت دارد و درواقع نوعی
المللی برای و لذا نیازمند عزم ملی و بینشود میمحسوب  فرهنگی

مع زیست در سطح اقشار مختلف جواتقویت فرهنگ حفاظت از محیط
است و بر هر فرد کامالً واجب است که برای بقای نوع بشر و ارتقاء 

ها و زیست آگاه شود، ارزشکیفی زندگی خود از ارتباط بشر با محیط
تنهایی و یا هایی را برای حفاظت و عدالت اجتماعی بپروراند و بهدیدگاه

محیطی اقدام نماید )یعقوبی، گروهی در جهت حل مشکالت زیست
تواند به می  زیستها و راهبردهای  حفاظت از محیطسیاست(.1397

محیطی  فائق آید و از بروز معضالت و ای بر مشکالت زیستنحو ریشه
در آینده پیشگیری  ویژه در حوزه ترافیکمحیطی بهمخاطرات زیست

عنوان بستر توسعه کارکرد مطلوبی داشته باشند که در کلیه کنند و به
های توسعه قرارگرفته و در تعامل ریزیفرایند برنامهسطوح فعاالنه در 

(. 2،2005ها تصویب و اجرا شوند )چانگ و چیوتنگاتنگ با سایر بخش
و بیر مختلف اتد محیطی،ت زیستفع مشکالرجهت و در ستا راهمین در

از که یکی رسد میر ـه نظـت. بـساگرفته رت گوناگونی صوت مااقدا
زیست ناشی از ترافیک های محیطلودگیآکاهش ای مؤثر بری هارهکارا

در سال  .باشدها و راهبردهای فرهنگی و آموزشی مندی از  سیاستبهره
رسانی زیست و اطالعسازی محیطضرورت آموزش و فرهنگ 1972

زیست احساس شد منظور تهیه راهبردی برای حفاظت و ارتقای محیطبه
ا خطوط اصلی و راهبردی و در این راستا جامعه بین المللی تالش کرد ت

زیست را ترسیم کند )بیرجندی و همکاران، آموزش در حوزه محیط
ف اصلی از این پژوهش تعیین راهبردها و راهکارهای (.هد1396

محیطی زیست سازی مردم برای کاهش آلودگیرهنگآموزشی و ف
سایی نقاط قوت و شنا، مرتبط با ترافیک شهر تهران است و سایر اهداف

تعیین راهبردهای  وها و تهدیدها شناسایی فرصت (،امل داخلیضعف)عو
محیطی سازی برای کاهش آلودگی زیستمناسب آموزشی و فرهنگ

اد فردر احساسیت د یجاو اگاهی آیش افزمنظور اهمرتبط با ترافیک ب
و جتماعی ، ایستیدی، زقتصا، افیزیکیات تغییرادث و نسبت به حو

تشخیص رت شتن قدداست تا با  زیست امحیطبر و تأثیرات آن سیاسی 
حل ها و اع روشبددر انند ابتواد  فرمحیطی ازیستتوصیف مسائل و 

بادکوهی وهادی ) کسب کنندرا  ییهارتمهامحیطی  ت زیستمعضال
که ست اساسی سؤال این اپاسخ به ل نبادین مطالعه به (. ا1383 پور،

م برای کاهش سازی مردراهبردها و راهکارهای آموزشی و فرهنگ
 محیطی مرتبط با ترافیک شهر تهران کدامند؟آلودگی  زیست

 مبانی نظری -2

 زیستمحیط 
شامل منابع طبیعی اعم از تجدید پذیر و تجدید ناپذیر مانند هوا، 

اندازهای ویژه و محیط آب،خاک،جانوران، گیاهان،مناظر، چشم
ها متقابل آنساخت اعم از اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و تأثیر انسان

 بر یکدیگر است.

 زیست سالممحیط 

                                                           
2 .Chang and Chiu 
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های زندگی سالم مطابق با استانداردهای محیطی که دارای حداقل 
های مختلف آب ، هوا، خاک و تنوع شده در بخشکمی و کیفی تعیین

  زیستی باشد.

 زیست دگی محیطوآل 
هوا یا خاک به  عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب،

که طوریفیزیکی،شیمیایی یا بیولوژیکی آن را بهی که کیفیت میزان
، آثار و ابنیه باشد، ن یا سایر موجودات زنده و گیاهانآور به حال انسازیان

  تغییر دهد.

 آموزش 
شده است، تعریف« شدهبه عمد ترتیب داده»ای از رویدادهای مجموعه 

است) امیدوار،  شدهبرای حمایت از فرآیندهای درونی یادگیری طراحی
1382.) 

 زیستزش محیطموآ 
ط مربوو مسائل محیط بیوفیزیکی از ست که ی اندوتعلیم شهرل نبادبه 
شتاق کردن ده و مکمک کرها آنبه حل تواند ده و میمطلع بوآن به 

 (.1382 )رضایی و همکاران،حل است برای اجرای راه

 فرهنگ 
رایج است و افراد راه و رسم زندگی که در میان اعضای یک جامعه 

، طریق تعلیم و تربیتاز  ،تقیمـا غیرمسـتقیم و یـوی مسـه نحـبامعه  ج
 ًوالـراه معمدر این و کنند میرا از نسلی به نسل دیگر منتقل ها آن
در اجزا و عناصر و هم در باشد هم اچیز ـه نـچگر -ولیـر و تحـتغیی

صوصیاتی از و خها ویژگیدارای دهد. فرهنگ میکلیت فرهنگ روی 
 ءاست )سند ارتقااشاعه داشتن و عمومی بودن بودن، قبیل اکتسابی 

 (.1382فرهنگ ترافیک،

 ترافیک 
 وآمد، آمدوشد، حملرفتبه معانی ها نامهواژهدر فرهنگ لغت و ترافیک  
بارکشی و یا به مفهوم ، تردد نقلیه،یله ـوس، افرـتد مسـدادوسنقل،   و

سند ارتقا آمده است ) راه، دررهگذران پیاده  وسایل نقلیه وآمد ورفت
 (.1382فرهنگ ترافیک،

 راهبرد 
سازی مفهوم راهبرد در ابتدا به معنای فن، هدایت، تطبیق، و هماهنگ

شود. نیروها برای نیل به اهداف جنگ در علوم نظامی به کارگرفته می
های راهبرد عبارت است از الگوی منظورها،مقاصد ،اهداف، خط مشی

 (.1،1971یابی به اهداف )اندروزهای برای دستصلی و طرحا

 پیشینه تحقیق-3
 شود:شده در این زمینه اشاره میدر اینجا به چند نمونه از تحقیقات انجام

 مطالعات داخلی 
ای تحت عنوان بررسی نقش ( در مقاله1397رحمان پور و رمضانی )-

طی شهروندان محیزیست جوامع محلی در عملکرد زیستآموزش محیط
شهرداری تبریز نتایج تحقیق نشان داد که آموزش  5محدوده منطقه 

ر مدیریت پسماند، مصرف تبریز ب 5محیطی شهروندان منطقه زیست
، فضای سبز، مصرف بهینه انرژی و حفاظت از بهینه آب، کاهش آلودگی

 زیست تأثیر مثبت دارد.محیط
بررسی »شد با عنواننامه کارشناسی ار( در پایان1396) مؤمنی -

ست با تأکید بر زیراهکارهای توانمندسازی فرهنگی برای حفظ محیط

                                                           
1 . Andrews 

ترین که نتایج تحقیق نشان داد یکی از مهم« وپرورشنقش آموزش
زیست در ایران، مشکالت و موانع موجود در عرصه حفاظت از محیط

های اجتماع است. بدین نبود آگاهی و اطالعات در میان تمامی الیه
منظور در قوانین مختلف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 
دولت موظف به تقویت و توانمندسازی سازوکارهای الزم جهت گسترش 

 زیست شده است. های عمومی و تخصصی در زمینه محیطآموزش

نامه کارشناسی ارشد با عنوان ( در پایان1395) سادات خوشحالی -
محیطی در جامعه بر ارتقاء فرهنگ زیست های اجتماعینقش رسانه»
درصد( میزان نقش  82.2که نتایج آن نشان داد اکثریت جامعه آماری )«

محیطی در های اجتماعی بر ارتقاء فرهنگ زیستکننده رسانهتعیین
اند. همچنین موضوع مقابله با کاهش جامعه را زیاد و خیلی زیاد دانسته

درصد و رعایت بهداشت محیط و  41.1با  هاآلودگی هوا و آالینده
های رسانی را در رسانهدرصد بیشترین میزان اطالع 33.9نریختن زباله 

درخصوص موضوعاتی نظیر  اجتماعی به خود اختصاص داده است و
خاک کمترین  و مقابله با کاهش آلودگی صوتی و حفاظت از آب

میزان  رسانی صورت گرفته است. ازنظر جامعه آماری بیشتریناطالع
سازی از سوی رسانه تلگرام در ارتباط با رعایت رسانی و فرهنگاطالع

ها شده است. یافتهدرصد انجام 21.4 بهداشت محیط و نریختن زباله با
 H0فرض اولیه    > Sig/. 05های یک دامنه اگرنشان داد در آزمون

 شود.فرض صفر رد می= Sig /. 000با توجه به مقدارشود. رد می
های اجتماعی بر ارتقاء رسانه"تحقیق با عنوان  فرضیه اصلی براینبنا

 هستند. محیطی در جامعه تأثیرگذارفرهنگ زیست

 مطالعات خارجی 
ای تحت عنوان ( در مقاله2020) 2گیالرد و بورز آلسیون،نیکول،  -

زیست برای حفاظت آن نتایج  نشان بررسی منظم نتایج آموزش محیط
ها و ها، ارزش، نگرشمجموعه ابزارها زیست، ایندهد: آموزش محیطمی

هایی را ، همچنین مهارتکندمی دانش محیطی را توسعه داده و تقویت
کند که افراد و جوامع را برای دستیابی به همکاری مشترک با ایجاد می

زیست کند. آموزش محیطمحیطی تقویت میاقدامات مثبت زیست
تحقیق عملی و اقدامات بر روی زمین  هایهمچنین ارتباطات بین یافته

کند که در آن افزایی ایجاد میکند ، و فضاهایی همرا تسهیل می
محیطی پویا در طول زمان همکاری ذینفعان برای حل مسائل زیست

 کنند. می
زیست ای تحت عنوان آموزش محیط( در مقاله2019) 3بوکا و سارچلی -

، ادراک ه به بررسی رابطه بینو درک دانشجویان ،هدف از این مطالع
دانشجویان دانشگاه بایا ماره در  نگرش و رفتار محیطی پرداخته است.

و اقتصاد( بوده که  ، مکانیکبرق های مختلف تخصصی )مهندسیرشته
ها آوری دادهدانشجو شرکت کردند. جمع 358در این نظرسنجی که 

نگرش و ، ، درکزیست دانشجویانبرای سنجش میزان آموزش محیط
رفتار دانشجویان از مقیاس لیکرت استفاده شد. در این مطالعه 

زیست دانشجویان، دریافت آموزش آکادمیک در زمینه حفاظت از محیط
)داوطلبانه، هشدار، مشارکت، بازیافت مواد( با استفاده از محصول جدید و 

وتحلیل انرژی جایگزین سبزتر را ترجیح دادند و درنتیجه تجزیه
مورد  ، نگرش و رفتار درادراک ی، رابطه مثبت بین متغیرهایهمبستگ

 زیست وجود دارد.اهمیت آموزش محیط

                                                           
2 . Nicole, Alison , Bowers and Gaillard 
3 . Boca and Saraçlı 



3451-3441، صفحه 1400مطالعات علوم محیط زیست ، دوره ششم ، شماره اول ، فصل بهار ، سال   

3444 

 

آلودگی »ای  تحت عنوان ( در مقاله2018) 1راجای، تیگت و پاپ -
نتایج نشان «  هایی برای شهری مانند نایروبیحلترافیک: جستجوی راه

مات نظارتی و اقدامات ها ، اقداها ، سیاستکه ترکیبی از زیرساخت داد
تر ممکن است مؤثرترین راه برای رفع گرفتگی ترافیک و درنتیجه نرم

آلودگی ترافیک باشد. عالوه بر این ، لزوم تحقیقات بیشتر در مورد 
تجارب زندگی روزانه در نایروبی و همچنین کاوش بیشتر در مورد 

بالقوه  هایحلمحیطی راهپذیری اجتماعی ، اقتصادی و زیستامکان
ن شهر عنواکه از نایروبی بهکند. درحالیبرای شهر را برجسته می

شده برای شهرهایی در  ، دروس آموختهشودموردمطالعه استفاده می
شود که غالباً دارای صفات مشابه منطقه آفریقای شرقی تعمیم داده می

 شدهبا بررسی تحقیقات انجام احتقان و آلودگی ناشی از ترافیک هستند.
توان دریافـت، به آن صورت تحقیقات یا مطالعات خاصی در خصوص می

سازی مردم برای کاهش ارائه راهبردها و راهکارها آموزشی و فرهنگ
رو در ، ازاینرتبط با ترافیک انجام نگرفته استزیست مآلودگی محیط

نگ سازی  آموزشی و فره اضر راهبردها و راهکارهای اجراییتحقیق ح
محیطی مرتبط با ترافیک مشخص شده آلودگی زیستبرای کاهش ر

 است.

محیطی مورد تحقیق و وضعیت آلودگی  زیستمحدوده -4

 شهر تهران
کوه البرز مرکزی در مرکز استان تهران شهر تهران در کناره جنوبی رشته

قرار تقریباً گرفته است. البرز محدوده شمالی و )تا حدودی( مشرق این 
کیلومترمربع در  733بر  این شهر با وسعتی بالغ کند.شهر را تعیین می

شده است. درجه عرض شمالی واقع 33-50درجه طول شرقی  51-33
است و بر همین اساس،  1395آمار بر اساس سرشماری 

 13٬267٬637 استان تهران نفر و 8٬737٬510 شهرستان تهران جمعیت

سمپوزیوم آلودگی هوا در  (.اولین1395ایران،  آمار )مرکز نفر بوده است
توسط شرکت ملی نفت برگزار شد، اما از آن سال  1350ایران در سال

تاکنون به دلیل افزایش تعداد روزهای با شاخص آلودگی هوای 
ازحد مجاز ، مشکل آلودگی هوای تهران تشدید یافته است. در بیش

در 1374ایران نخستین هشدار جدی درباره آلودگی هوای تهران در سال 
( منتشر شد. در این بیانیه 74ای موسوم به )هوای تهرانقالب بیانیه

شده بود و پیامدهای آلودگی هوای تهران در حد یک فاجعه ملی ارزیابی
کارشناسان با تأکید بر اینکه آلودگی هوا هرساله  جان هزاران نفر از 

د به درص 90اندازد، بروز این فاجعه را تا شهروندان را به مخاطره می
ونقلی که تا آن زمان بخش عمده ونقل مرتبط دانستند. حملبخش حمل

دادند و هنوز هم بعد آن را خودروهای غیراستاندارد و آالینده تشکیل می
ها از توقف خط تولید نوعی از خودرو، خودروهایی تولید از گذشت سال

آن  ها با خودرو قبلی در شکل و ظاهر اتاقکشود که تنها تفاوت آنمی
های بعد بودن بحران آلودگی هوا در دههاست و این خود گواهی بر زنده

در کشور است. ویژگی مشترک بیشتر خودروهای داخلی پرمصرف بودن 
 و آالیندگی باالی آن، حتی چندین برابر خودروهای اروپایی است.

در  جهانی بهداشت بر اساس گزارش سازمان )دانشنامه مرجع مهندسان(
نظر آالینده   مطالعه از ، شهر مورد1524،تهران در بین 2014سال  

، آلودگی قرار داشته 162میکرون در رتبه 10تر از ذرات معلق کوچک
تر جهان نسبت به  تهران، آلوده بندی، بیشتر شهرهایاست. در این رتبه

 اند.تر از تهران عموماً در آمریکا، کانادا و اروپا قرار داشتهو شهرهای پاک

                                                           
1 . Rajé,Tight and Pope 

)از ابتدای  98تا  94های مقایسه کیفیت هوای تهران در فاصله سالدر 
عنوان دهد ذرات معلق بهنشان می1آذرماه(  شکل شماره  12سال تا 

ترین سال در آلوده.آالینده اصلی هوای پایتخت، سیر کاهشی داشته است
درصد روزهای آن در وضعیت آلوده قرار  24بوده که  94پنج سال اخیر، 

نیز شرایط نسبتاً مشابهی داشته  98و  96های سال ست همچنینداشته ا
درصد روزهای این دو سال در وضعیت نامطلوب بوده این در حالی  19و 

-است که تعداد روزهای با شرایط پاک در سال جاری فراتر از سایر سال

ترین وضعیت کیفیت هوا در این دوره همچنین مطلوب .ها بوده است
بوده که بهبود محسوس شرایط جوی طی  1397سال زمانی، مربوط به 

های دوره موردبررسی نقش بسزایی در این سال نسبت به سایر سال
-آالینده شاخص شهر تهران طی این سال.ایجاد این شرایط داشته است

میکرون بوده که تعداد روزهای آلوده به  2.5ها ذرات معلق کمتر از 
 96تا  94های سال گذشته از سال جزلحاظ این آالینده در سال جاری به

طور محسوس کمتر بوده و این کاهش همچنین در مورد آالینده ذرات به
داده است. از سوی دیگر روند افزایشی میکرون نیز رخ 10معلق کمتر از 

مشاهده  98تا  94های روزهای نامطلوب به لحاظ آالینده ازن طی سال
 ،ده در گروه آالینده ثانویه قرار داردشود که با توجه به اینکه این آالینمی

پارامترهای مختلفی ازجمله گرما، میزان تابش نور خورشید و افزایش دما 
بسیاری از .ویژه در سال جاری در تولید آن نقش بسزایی داشته استبه

های گرم و به لحاظ شده در سال جاری طی ماهروزهای آلوده ثبت
هوا به لحاظ آالینده ذرات معلق کمتر داده است و کیفیت آالینده ازن رخ

نسبت به  ،میکرون که عمدتاً منشأ آن منابع متحرک هستند 2.5از 
ذکر است که در  با کاهش روبرو بوده است. شایان 96تا  94های سال

برخی از روزهای آلوده ممکن است بیش از یک آالینده فراتر از حد 
 فیت هوا، شهرداری تهران،استاندارد قرار داشته باشد )شرکت کنترل کی

1398). 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275117312933?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275117312933?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275117312933?via%3Dihub#!
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 های  مختلفو تعداد روزهای آلوده برحسب آالینده 98تا  94های آذر ماه طی سال 12مقایسه کیفیت هوای شهر تهران در ابتدای سال تا   -1جدول 

های هوای تهران از وسایل درصد آالینده 90دهد ها نشان میبررسی
چهارم وزن ثابت است. بیش از سه درصد مربوط به منابع 10نقلیه و 
درصد آن از  7/98دهد.که های هوا را منواکسید کربن تشکیل میآالینده

را خودروهای شهری و حدود نیمی از این  98شود. وسایل نقلیه تولید می
ها در ردیف کنند. هیدروکربنها منتشر میدرصد آن را موتورسیکلت 20

درصد  آن  70ند که بیش از درصدی دار 4/11دوم آالیندگی سهم 
درصد در  4/8مربوط به منابع متحرک است. اکسیدهای نیتروژن با 

شود. درصد آن از منابع متحرک تولید می 5/67ردیف بعد قرار دارند که 
درصدی از 8/85ها را با سهم درصد کل آالینده 2/9اکسیدهای گوگرد 

 4/2ر با وزن دهند  و ذرات معلق در رده آخمنابع ثابت تشکیل می
دهد همچنین آمارها نشان می(. 1391 درصدی وزن  قرار دارند )پناهی،

درصد، تاکسی  40شهر تهران، وسایل نقلیه شخصی و سایر که در کالن
درصد  18درصد و مترو  20 بوسدرصد، اتوبوس و مینی 22ها و ون

ونقل شوند )گزیده آمار و اطالعات حملونقل استفاده میبرای حمل
 (.1394شهری تهران،

 روش تحقیق-5
کاررفته در این پژوهش بر اساس نوع هدف، کاربردی و روش تحقیق به

گیری از روش دلفی است. بر اساس روش نیز توصیفی ـ تحلیلی با بهره
ای، پیمایشی و مصاحبه با مسئوالن  و شیوه گردآوری اطالعات کتابخانه

 20 فیک  و تکمیلزیست و ترامتخصصین مرتبط با حوزه  محیط
و با  SPSSافزار با کمک نرم.پرسشنامه توسط این کارشناسان است

مورد ها داده  SWOTهای آماری و روش تحلیل استفاده از روش
. برای تعیین پایایی از ضریب آلفای وتحلیل قرارگرفته استتجزیه

در این تحقیق برای تعیین راهبرد با  .شده استکرونباخ استفاده
ها ، های نقاط ضعف و قوت ، تهدیدها و فرصتنامهیری از پرسشگبهره

شوند. سپس ماتریس عوامل داخلی و خارجی شناسایی و فهرست می
( تنظیم و با استفاده از IFE( و خارجی )EFEعوامل داخلی )

گیری از ماتریس عوامل داخلی و و بهره SWOTوتحلیل تجزیه
 شود.اهبردی و تعیین راهبردها میریزی ر(، اقدام به برنامهIEخارجی )

 های تحقیقیافته-6

 پرسشنامه  یپایای 

 استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پایایی تعیین برای حاضر، پژوهش در

 پایایی دهندهنشان که شد محاسبه 0.907 کل پایایی مقدار. است شده

 شدهمحاسبه جزئی هایپایایی 2 جدول در. است پرسشنامه برای باالیی

 .است

 پایایی جزئی -2جدول 

 مقدارآلفا هاشاخص
 0.783 نقاط قوت
 0.792 نقاط ضعف

 0.801 فرصت
 0.820 تهدید

 0.907 پایایی کل

 

  مراحل تحلیل ماتریسSWOT  
، پس از شناسایی نقاط ضعف و قوت SWOTمطابق روند تحلیل 

ها و تهدیدات خارجی، امتیازات هر یک از محیط داخلی و فرصت
های ارزیابی داخلی و خارجی محاسبه گردیده ها در قالب ماتریسشاخص

بندی نمایند. شده است که عوامل را درجهاست. از اعضای نمونه خواسته
و  4نقطه قوت قوی ، به 2و ضعف ضعیف  1طوریکه به ضعف شدید به

، به تهدید 3و فرصت ضعیف  4، به فرصت عالی 3نقطه قوت ضعیف 
های داده شود. با توجه به تفاوت نمره 2و تهدید ضعیف  1شدید 

همچنین برای محاسبه ضریب ، از میانگین نمرات استفاده شد. شدهداده
ه شده است. در اداماهمیت هر شاخص نیز از روش میانگین وزنی استفاده

 شده است. ارائه  4و  3  هایهای ارزیابی مذکور در جدولماتریس
 

 

 

 



3451-3441، صفحه 1400، دوره ششم ، شماره اول ، فصل بهار ، سال  مطالعات علوم محیط زیست  

3446 

 عوامل داخل یابزیار سریکیل ماتشت( یEFE) 

 )داخلی( س ارزیابی نقاط قوت و ضعفماتری -3جدول 

 

مجموع امتیازهای عوامل داخلی یک و امتیاز وزنی  3با توجه به جدول 
 10است. و همچنین از دیدگاه مدیران و کارشناسان، تعداد  2.558ها آن

و  بوده 1.6ها برابر ع امتیاز وزنی آننقطه قوت شناسایی شد که مجمو
 0.955 ها برابرمجموع امتیاز وزنی آنکه ضعف شناسایی نقطه 11تعداد 

است. رمجموع بررسی عوامل  داخلی گویای آن است هرچند تعداد نقاط 
تر از خیلی برجسته هاحال قوتاین ضعف بیشتر از نقاط قوت است. با

 .نقاط ضعف است

 
 
 
 

 
 
 

 نمره نهایی نمره ضریب شاخص نماد 

ت
قو

 

S1 0.184 4 0.046 محیطتالش برای استفاده از فناوری نو در عرصه فرهنگ و آموزش زیست 

S2 0.216 4 0.054 محیطی شهر تهرانر به بعد زیستهای اخیتوجه مسئوالن در سال 

S3 
های عمومی و برخورداری از پتانسیل باال برای تقویت کیفیت محیطی و ترویج عرصه

 حرکات پیاده
0.048 3 0.144 

S4 0.168 4 0.042 وجود متخصصان و کارشناسان دانشگاهی جدید 

S5 
سازی فای نقش آموزش و فرهنگهای مختلف مرتبط با ترافیک جهت ایتالش سازمان

 محیطیمردم در کاهش آلودگی زیست
0.038 3 0.114 

S6 
پی بردن به اهمیت مطالعات اجتماعی و مقوله فرهنگ و آموزش و رفتار اجتماعی در حل 

 مسئله
0.037 4 0.148 

S7 0.129 3 0.043 تالش جهت استفاده از تجارب جهانی 

S8 0.126 3 0.042 حل مسئله ای برایگسترش مطالعات رشته 

S9 0.184 4 0.046 ونقل عمومی ) اتوبوس و مترو( در اکثر مناطق شهردسترسی به شبکه حمل 

S10 0.192 4 0.048 محیطی و بازیافت زایداتانجام تحقیقات و مطالعات در زمینه کاهش آلودگی زیست 

ف
ضع

 

W1 0.108 2 0.054 عدم بسیج افکار عمومی و نهادهای اجتماعی کننده 

W2 0.090 2 0.045 سازی کاهش آلودگیهای بین سازمانی در راستای آموزش و فرهنگضعف همکاری 

W3 
سازی فقدان بودجه و اعتبار با توجه به نیازها و نقصان در حوزه آموزش و فرهنگ

 زیستمحیط
0.048 2 0.096 

W4 0.056 1 0.056 ستزیموسمی بودن اجرای قوانین و مقررات مرتبط با محیط 

W5 
نهاد و ضعف حضور بخش خصوصی در عرصه آموزش عدم استفاده درست از سازمان مردم

 زیستسازی محیطفرهنگ
0.045 2 0.090 

W6 
تأثیرات سوء تغییر آرایش نیروهای سیاسی جامعه در راستای انجام اقدامات مناسب آموزشی 

 محیطیو فرهنگی بر کاهش آلودگی زیست
0.05 1 0.050 

W7 
خأل قانونی در ارتباط با تعیین و تعریف مسئول اصلی اصالح فرهنگ و آموزش 

 محیطی مرتبط با ترافیکزیست
0.042 2 0.084 

W8 0.122 2 0.061 های فسیلی و عدم کیفیت مناسب  بنزینباال بودن سرانه استفاده از بنزین و سوخت 

W9 0.090 2 0.045 ای که میزان روزهای سالم کم است.ونهگآلودگی هوا در بیشتر روزهای سال به 

W10 0.053 1 0.053 محیطی مرتبط با ترافیککمبود اطالعات و ضعف فرهنگی در مورد عوارض زیست 

W11 0.116 2 0.057 روی در کلیه مناطق شهرسواری و پیادهعدم وجود مسیرهای کافی برای دوچرخه 

 2.558  1 جمع
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 خارجی عوامل یابیزار سیرمات کیلشت (IFE) 

 تهدیدها ها و ماتریس ارزیابی فرصت -4جدول 

رت ضریب شاخص نماد 

 به

نمره 

 نهایی

ت
ص

فر
 

 

O1 0.132 4 0.033 محیطیهای مختلف زیستکرده در گرایش و شاخهوجودمتخصص و تحصیل 

O2 
ونقل عمومی درراستای کاهش ترافیک و سازی در استفاده مردم از حملآموزش و فرهنگ

 اجتماعی هایمحیطی از طریق رسانه ملی و شبکههای زیستآلودگی

0.032 4 0.128 

O3 0.132 4 0.033 بنیان جهت ساخت خودروهای هیبریدی و خودروهای با سوخت پاکوجود مراکز دانش 

O4 0.136 4 0.034 جمعی و تسهیل ارتباط با مردمگسترش وسایل ارتباط 

O5 0.129 3 0.043 محیطی آن به معضلی ملموس در افکار عمومیشدن ترافیک و عوارض زیستتبدیل 

O6 0.136 4 0.034 رشد تحصیالت،آگاهی و اطالعات عمومی و تسهیل روند تأثیرگذاری 

O7 0.184 4 0.046 زیست در مقاطع تحصیلیوجود مراکز علمی،دانشگاهی و مدارس و آموزش محیط 

O8 0.148 4 0.037 محیطی و ترافیکینهاد مرتبط با موضوع زیستهای مردموجود سازمان 

O9 0.12 3 0.040 تغییر تدریجی سبک زندگی ، تقاضای رفاه و درنتیجه اهمیت یافتن زندگی 

O10 
محیطی های زیستهای نوین ،تجارت الکترونیکی در راستای کاهش آلودگیوجود فناوری

 مرتبط با ترافیک

0.042 4 0.168 

O11 0.135 3 0.045 ایل نقلیهمحیطی در وسرشد فناوری و تأثیر مثبت  با نصب تجهیزات زیست 

O12 0.12 3 0.040 عنوان شاخص برای منزلت اجتماعی باالگرایی بهتبدیل تدریجی قانون 

O13 0.135 3 0.045 ایمحیطی  و افزایش باورهای ریشهوجود زمینه های فرهنگ زیست 

O14 0.144 3 0.048 زیستافزایش آگاهی جوانان ،نوجوانان ،کودکان در مورد محیط 

ید
هد

ت
 

T1 0.102 2 0.051 نظمی بارشی با توجه به تغییراتی که در مسیر بادهای غربی ایجادشده استبی 

T2 0.074 2 0.037 بایر به مناطق مسکونی و صنعتی  تغییر کاربری اراضی و تبدیل اراضی مزروعی و 

T3 ...0.042 1 0.042 کاهش ساالنه سهم فضای سبز و تبدیل آن به کاربری مسکونی و 

T4 0.074 2 0.037 محیطی مرتبط با ترافیکناامید شدن شهروندان از حل مشکالت زیست 

T5 0.04 1 0.040 رشد تورم و تأثیر سوء بر وضعیت روانی مردم 

T6 0.09 2 0.045 محیطیسازی زیستعدم همکاری سازمان دیگر در امر آموزش و فرهنگ 

T7 0.082 2 0.041 ص منزلت اجتماعی باال در سبک زندگی جدیدعنوان شاختلقی اتومبیل به 

T8 0.08 2 0.040 محیطیفقدان هزینه اجتماعی پس از ارتکاب تخلفات زیست 

T9 0.076 2 0.038 شهرهاافزایش مهاجرت به کالن 

T10 0.035 1 0.035 منفی) ترجیح صرف منافع فردی( در جامعه تشدید فردگرایی 

T11 0.042 1 0.042 ونقل عمومیدن ناوگان حملفرسوده بو 

 2.684  1 جمع

 
مجموع امتیازهای عوامل خارجی یک و امتیاز وزنی  4با توجه به جدول 

باشد. و همچنین از دیدگاه مدیران و کارشناسان، تعداد می 2.684ها آن
 1.94ها برابر فرصت شناسایی شد که مجموع امتیاز وزنی آن 14
ها برابر تهدید شناسایی ،که مجموع امتیاز وزنی آن 11داد باشد. و تعمی

مجموع بررسی عوامل  داخلی گویای آن است  . دراست 0.733
 باشند.تر از تهدیدهای پیش رو میها خیلی برجستهفرصت

  خارجی – داخلیماتریس (IE) 

 در مندرج عوامل از یک هر کدگذاری از پس در این مرحله    

بر  عوامل این به نگرش سیستمی با خارجی لی وداخ هایماتریس
 جایگاه مربوطه، خانه در شدهتعیین هایامتیاز نهایی، استراتژی اساس

 در کلی مشیخط تعیین لحاظ به SWOTای خانه 4 در  جدول آن

 و داخلی ماتریس در شده است.معین توسعه مناسب استراتژی اتخاذ
(، راهبردهای SOجمی)عنوان راهبردهای تهاقسمت به 4 خارجی

 رقابتیراهبردهای تنوع یا (، WOکارانه )بازنگری یا محافظه
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(ST،)راهبردهای تدافعی (WTارائه ) روی محور بر  نهایی هاینمره جمع اند.شدهx  دهنده ضعف داخلی و نمره نشان 5/2تا  1ها از
یی های نهابیانگر میزان قوت است. به همین شیوه، جمع نمره 4تا  5/2

 4تا  5/2بیانگر میزان تهدید و نمره  5/2تا  1ماتریس ارزیابی خارجی از 
های ماتریس بیانگر میزان فرصت است. قرار گرفتن در هر یک از خانه

 داخلی و خارجی مفاهیم استراتژیک خاصی دارد.

 
 2.68و خارجی  2.55امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی داخلی 

  SWOTها بر روی ماتریسنآمده است. با ترسیم آدستبه
سازی مردم برای کاهش موقعیت راهبردهای آموزشی و فرهنگ

شهر تهران( در قسمت راهبردهای )آلودگی مرتبط با ترافیک 
آلودگی مرتبط با گیرد. گیرد. تهاجمی قرار میتهاجمی قرار می

گیرد. شهر تهران( در قسمت راهبردهای تهاجمی قرار می)ترافیک 
سازی باید از رو برای تدوین راهبردهای آموزشی و فرهنگ از این
های پیش ها و توان موجود در کشور و شهر تهران و فرصتظرفیت

کارانه، رقابتی روی به نحو احسن استفاده نمود و سایر راهبردها )محافظه
 باشند.های بعدی میو تدافعی( در اولویت

 تدوین راهبردها 
ن چهار انتخاب یا راهبرد متفاوت را از امکان تدوی  SWOT ماتریس

 طریق ترکیب ماتریس عوامل داخلی و ماتریس عوامل خارجی فراهم 

(. البته در جریان عمل برخی از راهبردها با 1383آورد )فرد آر، می
 زمان و هماهنگ با یکدیگر به طور همپوشانی داشته یا بهیکدیگر هم
(، نقاط قوت و SOها )ت و فرصتآیند. در این مرحله نقاط قواجرا درمی
(، نقاط ضعف و تهدیدها WOها )(، نقاط ضعف و فرصتSTتهدیدها )

(WTباهم مقایسه می )آمده از ماتریس دستشوند. با توجه به نتایج به
SWOT سازی مردم برای چهار دسته راهبرد آموزشی و فرهنگ

وان تیمحیطی مرتبط با ترافیک به شرح ذیل مکاهش آلودگی  زیست
 تدوین نمود:

 ( راهبردهای تهاجمیSO) 
های و فرصتنی ت دروقوط هایی مبتنی بر نقادهبر( راSOراهبردهای )

 باشند.می 5 این راهبردها برابر جدول بیرونی هستند.

 (SOراهبردهای تهاجمی ) -5جدول 

 

 کد نوع راهبرد نماد

SO1 
محیطی بنیان در ساخت خودروهای با سوخت پاک، ساخت تجهیزات زیستانشهای دظرفبت  شرکت های نوین  واستفاده از فناوری

 سازیهای نو با آموزش و فرهنگبرای خودروها، انجام امور اداری، خرید و ... در راستای استفاده مردم از این فناوری
s1,o11,o10,o3 

SO2 
در  های مختلفسازمانمحیطی توسط مسئولین  تاستفاده از تجارب آموزشی و فرهنگی کشورهای موفق در کاهش آلودگی زیس

 محیطی مرتبط با ترافیک در زندگی و سطح سالمتی مردمراستای ارتقای آگاهی مردم نسبت به عوارض و اثرات آلودگی زیست
s2,s5,s10,s7, 

o5.o9 

SO3 
های اجرایی اربردی و  ارائه روشمحیطی جهت انجام تحقیقات کهای زیستکرده در رشتهاستفاده از نیروهای  متخصص و تحصیل

 مناسب آموزشی برای تغییر رفتار اجتماعی مردم درراستای کاهش آلودگی ناشی از ترافیک
s4,s6,s8,s10 

,o1,o7 

SO4 
سازی از طریق سواری در اکثر مناطق شهر و آموزش و فرهنگروی  و دوچرخهونقل عمومی و ایجاد مسیرهای  پیادهگسترش حمل

 و نقل عمومی،مراکز آموزشی و شبکه اجتماعی برای استفاده از این مسیرها و حمل رسانه ملی 
s3,s9,o2,o7 

SO5 
سازی مردم برای کاهش منظور آموزش و فرهنگزیستی در مدارس، مراکز علمی و دانشگاهی بههای همیاران محیطایجاد تشکل

 محیطی ناشی از ترافیکآلودگی زیست
S4,S5,O1,O2, 

O7,O14,o6 

SO6 
های اجتماعی برای آموزش  افراد مختلف جامعه  در ها، مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی؛ رسانه و شبکهاستفاده از ظرفیت سازمان

 محیطی مرتبط با ترافیکزیست و اثرات آلودگی زیستمورد محیط
s5,o6,o7,o8, 

O 13,o14 
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 کارانهبازنگری یا محافظه راهبردهای (WO) 

 باشند.می 6 های محیطی هستند این راهبردها برابر جدولفرصت و نی دروضعف ط نقاهای مبتنی بر راهبرد ،WOراهبردهای 
 

(WOراهبردهای ) -6جدول

 

 ( راهبردهای رقابتی یا تنوعST) 
 7شوند . این راهبردها برابر جدول داده میشکل تهدیدهای محیطی  و نی ت دروقوط مبتنی بر نقاکه هستند ، راهبردهایی STراهبردهای

 باشند.می

 

 ((STراهبردهای -7جدول 

 

 ( راهبردهای تدافعیWT) 
 .باشندمی 8د.این راهبردها برابر جدول انگرفتهتهدیدهای محیطی شکل بر نقاط ضعف و که مبتنی ی هستند ی، راهبردهاWTی هادهبررا

 

 (WTراهبردهای تدافعی) -8جدول 

 دی و پیشنهادهابنجمع -7
بررسی ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی نشان داد که وضعیت 

محیطی سازی مردم برای کاهش آلودگی زیستآموزشی و فرهنگ
مرتبط با ترافیک در سطح شهر تهران در حالت متوسط به پایین قرار 

دارد؛ یعنی وضعیت منطقه موردمطالعه برای بهبود آموزش و 
ای است که هم نقاط قوت فراوان و گونهمحیطی بهتسازی زیسفرهنگ

هم نقاط ضعف عمده دارد.بنابراین باید برای ارتقا و بهبود شرایط 
بندی کرد. بر اساس محیطی این شهر راهبردهای مناسب دستهزیست

 کد نوع راهبرد نماد

WO1 
سازی منظور آموزش و فرهنگزیست بهنهاد حامی محیطهای مردمسازمان  مدیریت و ساماندهی

 W1,W5,O2,O8,O13 محیطی مرتبط با ترافیکتمردم در راستای کاهش آلودگی زیس

WO2 
گذاری مدیریت یکپارچه و جامع و اصولی در راستای  آموزش و ریزی ،سیاستبرنامه

 محیطی ناشی از ترافیکمنظور کاهش آلودگی زیستسازی مردم بهفرهنگ
W2,W3,W6,W11,O1, 

O3,O10,O13 

WO3 

زیست( و تدوین های محیطدانشگاهی )رشته هایهای دروس آموزشی رشتهبازنگری در سرفصل
محیطی ناشی از منظور آموزش برای کاهش آلودگی زیستهای درسی در مدارس بهبرنامه

 ترافیک
W2,W3,W10,O2,O6 

,O7,O14 

 کد نوع راهبرد نماد

ST1 
های سازی توسعه  و ایجاد فضای سبز  در تمام نقاط شهر و حتی  محیطتوجه به  آموزش فرهنگ

 محیطی ناشی از ترافیکمنظور کاهش آلودگی زیستآپارتمانی به
T4.S2,S5,T2,T3 

 

ST2 منظور بهبود کیفیت هوای شهرسازی استفاده از خودروهای پاک با سوخت پاک بهآموزش فرهنگ s1,s2s7s10T7,T11 

ST3 
عنوان سازی استفاده از این ناوگان بهتوجه به نوسازی ناوگان حمل نقل عمومی و آموزش و فرهنگ

 محیطیتوسیله ارزان، ایمن  جهت مسافرت به منظور کاهش آلودگی زیس
S2,S3,S4,S9,T5,T9,

T11 

 نماد
 نوع راهبرد

 کد

WT1 
زیست  و سازی محیطاص مرتبط با آموزش و فرهنگها، قوانین ختدوین دستورالعمل

محیطی ناشی منظور کاهش آلودگی زیستهای مستمر بر اجرای درست آن بهنظارت

 از ترافیک

W2,W4,W6,W7,T4,T6,T8,T9,T10 

WT2 ها برای مشارکت زیست و تشویق آنآموزش و افزایش آگاهی  مردم در مورد محیط

 حیطی ناشی از ترافیکمفعاالنه  در حل معضالت زیست
W1,W5,W10,T3,T4,T6,T10 

WT3 سازی مردم در ر استای عدم استفاده وضع قوانین خاص  ترافیکی و آموزش  و فرهنگ

منظور کاهش آلودگی از خودروهای شخصی برای انجام امور اداری، خرید و ... به

 محیطی ناشی از ترافیکزیست

W7,W8,W9,W11,T2,T7,T11 
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ای ارزیابی عوامل درونی و بیرونی، راهبردهای ماتریس چهارخانه
رار گیرند. بر اساس این راهبردها، ( باید در اولویت اول قSOتهاجمی)

های فرصت زمان قوت وها خواهان وضعیتی هستند که همتمام سیستم
حل واکنشی خود را به حداکثر برسانند. برخالف راهبرد دفاعی که راه

ها حلی کنشگر است. در چنین وضعیتی، سازماناست، راهبرد تهاجمی راه
سازی  رش آموزش فرهنگبا استفاده از نقاط قوت خویش برای گست

دیگر راهبردهای چهارگانه به لحاظ بیاندارند. بهمحیطی گام برمیزیست
سطح تکامل، نظم سلسله مراتبی دارند و از راهبردهای واکنشی تا 

طور کل در این راهبرد نقاط قوت راهبردهای کنشکردر نوسان هستند. به
یجه آن در خانه های بیرونی با یکدیگر مقایسه و نتدرونی و فرصت

شود. در قالب ابن مربوط به گروه راهبردهای قوت ـ فرصت درج می
کوشند از ها، نهادهای شهری با استفاده از نقاط قوت داخلی میاستراتژی

گیری از نقاط قوت، برداری کنند و با بهرههای خارجی بهرهفرصت
ل درونی و ها را به حداکثر برسانند. بررسی ماتریس ارزیابی عوامفرصت

عنوان های موجود بهدهد که مسئوالن باید از فرصتبیرونی نشان می
محیطی هایی برای ارتقا و بهبود آموزش و فرهنگ زیستپتانسیل

گونه که از استفاده کنند تا تهدیدهایی پیش روی کاهش پیدا کند. همان

 سازی بسیارآید، بر نقش آموزش و فرهنگشده برمی راهبردهای ارائه
اند از؛ که برابر نتایج پژوهش راهبردهای تهاجمی عبارت تأکید شده است

استفاده از تجارب آموزشی و فرهنگی سایر کشورها موفق ،فرهنگ 
آموزش  روی،سواری و پیادهاستفاده از حمل نقل عمومی و دوچرخه

های نو، استفاده از سازی مردم در راستای استفاده از فناوریفرهنگ
های رسانه و شبکه ؛آموزشی و فرهنگی ،مراکز علمی ها،انظرفیت سازم

زیستی و استفاده از نیروی های همیاران محیط، ایجاد تشکلاجتماعی
سازی مردم که این انسانی متخصص در زمینه آموزش و فرهنگ

توانند در کاهش آلودگی راهبردها در سطوح مختلف جامعه می
 ان بسیار مؤثر واقع شوند.محیطی مرتبط با ترافیک شهر تهرزیست

بازنگری یا همچنین نتایج پژوهش نشان داد سایر راهبردها )
های بعدی قرار دارند ( در اولویترقابتی با تنوع و تدافعی کارانه،محافظه

ها و ری و اصالح سیاستتوانند از این راهبردها در بازنگو مسئوالن می
اری و هماهنگی بین ، همکورالعمل، تدوین قوانین و دستهابرنامه

سازی مردم برای کاهش آلودگی سازمانی  درراستای آموزش و فرهنگ
 .محیطی مرتبط با ترافیک استفاده نمایندزیست
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