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 چکیده
سازمان ارائه  کیعنوان به  هایردارشده است. شه شیاز پ شیب یردولتینهاد غ نیترعنوان مهمبه  یشهردار فیامروزه وظا

ان خود را ساکن تیو امن شیعملکرد موفق خواهد بود، که بتواند آسا یدارا یبه ساکنان شهر، زمان یدهنده خدمات شهر

سازمان  نیملکرد ابه اهداف خود موفق خواهد بود که شهروندان از ع دنیدر رس یزمان یکنند. در واقع سازمان شهردار نیتأم

 نیمهمتر از یکیآن، به حق  یدر کالنشهرها و تبعات منف کیحل معضل ترافدر همین راستا  کامل داشته باشند. تیرضا

 یشنهادیپ یهاکه راهکار ستین دهیپوش یبر کس زینکته ن نیاست و ا یشهر زانیو برنامه ر نیمطالبات شهروندان از مسئول

وان شهروندان، رسالمت و  یدر بخش ها یجانب یها نهیهز ریبرنامه ها به همراه سا نیا یصورت گرفته در اجرا یها نهیو هز

صر حاضر عدر  .دینما یمشکل برجسته م نیرا در حل ا یشهر رانیهمه جانبه همه دستگاه ها و نقش مد یو همکار تیاهم

شهرها داشته  یرساندر اداره خدمات ییکه نقش به سزا یمهم اریبس یاز نهادها یکیشهرها،  یفیو ک یبا توجه به توسعه کم

ه: )مورد مطالعیحمل و نقل عموم تیریشهروندان از مد تیرضا زانیپژوهش حاضر سنجش م یهدف اصل است. یشهردار

ف با توجه به وضع هد نیبه ا دنیرس یباشد. برا یم یلیتحل -یفیآن با روش توص یسامانده یو راهکارها (میشهر رباط کر

ا استفاده آزمون آن ب ییایپرسشنامه براساس نظر کارشناسان و پا یی. و روادیگرد عیتوز نیمتخصص انیموجود پرسشنامه در م

t حمل و  )اتوبوس(،یحمل و نقل همگان ،یطیمح ستیز لیدهد مسا یپژوهش نشان م جی. نتادیمحاسبه گرد یتک نمونه ا

 ییراهنما نیانقو تیفرهنگ و رعا ،یو کم توان، زمان سفر، حمل و نقل شخص ادهیو مسافرکش(، عابران پ ی)تاکسینقل همگان

 .شهر است نیا یبرا یمشکالت و معضالت یشهر دارا کیتراف تیریشبکه معابر و مد تیوضع ،یمنیا ،یو رانندگ

 میشهر رباط کری، حمل و نقل عموم تیریمد ،شهروندان تیرضاواژه کلیدی: 
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 مقدمه -1

 دیگر سوی از و محیطی زیست مشکالت بروز سبب جامعه وقت اتالف بر عالوه ترافیک نقل و حمل مشکل

 به توجه عدم سبب به مشکالت این. است شده دولت و جامعه پیکر بر سنگینی اقتصادی بار تحمیل سبب

 کاربری تخصیص در صحیح اجرای و ریزیبرنامه عدم همچنین و نقل و حمل ریزیبرنامه و شهری هایساختزیر

 تقاضای همچنین و نقلیه وسایل عرضه و تولید نادرست سیاست و طرف یک از شهری نادرست توسعه و اراضی

 مسایل بسیاری و دیگر طرف از شهرها عمومی نقل و حمل سیستم نارسایی دلیل به شخصی نقلیه وسایل برای باال

 آن بیانگر ایران در شهری ریزی برنامه و نقل و حمل ریزی برنامه گیریشکل بر مروری. است شده ایجاد دیگر،

 نگرفته قرار توجه مورد تاکنون 1340سال از شهرها ترافیک وضعیت و شهری درون نقل و حمل تحوالت که است

 اصالح پیشنهاد به "صرفا شهری، توسعه هایطرح در شهری نقل و حمل بخش مطالعات اساسی محور و است

 تراکم دیگر بیان به و پذیری جمعیت میزان. شودمی محدود آینده در آنها وضعیت تشخیص و موجود معابر شبکه

 خدمات و معابر مسکن، کاربرد سه به شده داده تخصیص اراضی میزان به شهری سطح یک در جمعیت ناخالص

 اهداف جزو کشور امروز شرایط در که را شهرها در تراکم افزایش یا وری بهره افزایش سیاست اگر. دارد بستگی

 زمین سرانه سطح متوسط کاهش هدف این تحقق عامل ترینمهم باشیم، داشته نظر در است گرفته قرار شهرسازی

 مسکونی کاربرد از کمتر بسیار تغییر امکان خدمات، و معابر شبکه یعنی دیگر کاربرد مورد در زیرا است، مسکونی

 ارتباط ندارد، قرار موردعنایت الزم اندازه به فوق سیاست اجرای در امروزه "ظاهرا که مهمی بسیار نکته اما. است

 و عناصر اجزاء،. است شده تشکیل متعددی های سیستم زیر از که است سیستمی شهر. است یکدیگر با متغیرها با

 فضای یابی سازمان نحوه شهری، های زیرسیستم میان ارتباطالت و کارکرد ها سیستم از یک هر درونی روابط

 هنجار رفتارهای قالب در تواند می شهری فضای یابی سازمان در ناموزونی یا موزونی. کنند می تعریف را شهری

 شهری فضای یابی سازمان نحوه تجلی شهری رفتار سیستمی، دیدگاه از بنابراین کند، پیدا نمود ناهنجار یا

 پدیده حاضر، حال در کشور شهرهای ناموزون فضایی سازمان های مشخصه از یکی(. 31 ،1389 احمدی،)است

 رشد توجه قابل سرعت. گذارد می جای بر رفتاری اختالل و زدگی شتاب بر انکارناپذیری اثرات که است تراکم

 در بالتردید واقعیتی به البته گذشته های دهه در روستاشهری های مهاجرت باالی های نرخ و ایران در شهرنشینی

 به توان می جمله آن از که گردیده موجب را ای عدیده مسائل وضوح به واقعیت این. است شده بدل ایران جامعه

 شهری مورد در اغلب مزبور مشکل هرچند. نمود اشاره ایران شهرهای کالن در آمد و رفت به مربوط مشکالت
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 معضل این گرفتار حاد شکلی به دیگر شهرهای از بسیاری که است آن واقعیت اما بوده، توجه محل تهران چون

 سال در(. 1391 همکاران، و افشاری)شود می بدل اساسی مساله یک به رفته رفته آنها در ترافیک معضل یا و شده

 به توان می آن نتایج از که بوده افزایش حال در و باال رشدی با تهران شهر پیرامونی شهرهای جمعیت اخیر های

 در تواند می شهر یک در ترافیک که آنجا از. کرد اشاره ترافیک حجم افزایش و شهر در ها اتومبیل تعداد افزایش

 سازی روان و آن مختلف ابعاد به توجه باشد داشته توجه قابل محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، اثرات بلندمدت

 را شهری ترافیک مشکالت از بسیاری های ریشه توان می موشکافانه، و تحلیلی نگاهی با. است ضروری امری آن

 باشد، نمی سفرها نیاز مورد حجم با متناسب که شهر ارتباطی شبکه تاسیسات نقص و کمبود: کرد بیان  زیر شرح به

 مرکزی هسته نقلی، و حمل تسهیالت و هاسیستم از مردم صحیح استفاده عدم کاربریها، تعادل عدمت و نظمی بی

 به توجه با .خصوصی نقل و حمل هایسیستم از بیشتر چه هر استفاده به تمایل ترافیکی، مدیریت مشکل و شهر

 نحوه و عمومی نقل و حمل مدیریت از شهروندان رضایت میزان سنجش دنبال به حاضر پژوهش ضرورت همین

 .باشد می کریم رباط شهر بر تأکید با توسعه حال در شهرهای در آن مدیریت

 پیشینه پژوهش -2

 بر اعیاجتم ساختارهای و فرهنگ تأثیرات بررسی» (، در مقاله خود با عنوان1389عبدالرحمانی و همکاران) -

ی شهر کیتراف تیریمدالگوهای رفتار اجتماعی در  تیاهم لیتحلبه بررسی و « ترافیک مهندسی و ترافیک

فرهنگی در مدیریت  و نقش فراوان الگوهای اجتماعی و ریتأثحاکی از  هاآنی قیتحق تیفعال جینتا. اندپرداخته

 ترافیک شهری است. 

 های مسکونی: روش محالت ترافیک سازیمآرا» (، در پژوهش خود با عنوان1389)انیسجادو  انیسجاد -

 نینورهای راهکا لیتحلبه بررسی و « تهران( شهر بر تاکید محله)با و مدیریت مشارکت شهروندان ،ITCشهرسازی، 

محله در  تیریمد که مشارکت شهروندان و دهدیمنشان  هاآن. نتایج پژوهش اندپرداختهشهری  کیترافدر کاهش 

 در محالت شهری است. کیترافی سازآرامعوامل در  نیترمهم، هایفناورو  زاتیتجهکنار 

های تندرو راه حلی برای کاهش ترافیک (، در پژوهشی با عنوان استقرار، بهبود و توسعه اتوبوس1390کردنائیچ) -

 شدهتاسیس هزار نفر  700در مناطق شهری با جمعیت بیش B.R.T هایسیستم اکثـردهد که کالنشهر را نشان می

تعریفی جامع از حمل و نقل عمومی و  باشـند در ایـن مقالـه ضـمن اند که اکثر آنها دارای سیستم ریلی نیـز مـی
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کاربرد آن در سـطح جهـان، بـه مطالعـات تطبیقـی در کشـورهای  هاتوبوسهای تندرو و برشـمردن مزایـای آن و نحو

روند بهبود به  مربوطیشنهادهای ه پهای تنـدرو در شـهر تهـران و ارائـس مختلف با بررسـی و مطالعـه بـر اتوبو

 .آن در کالنشهرها پرداخته شده استر توسعه و کاربرد اثـربخش تـ برایبرنامه ریزی 

هری و های حمل و نقل شهای ترافیکی سیستم(، درپژوهشی با عنوان بررسی مولفه1390ن)منتظری و همکارا -

د. متدولوژی پردازهای حمل و نقل شهری میهای ترافیکی انواع متداول سیستمعوامل موثر بر آن به بررسی مولفه

 وثر بر آن، تفکیکجتماعی، چگونگی تولید سفر و عوامل ما-برنامه ریزی حمل ونقل شهری، عوامل اقتصادی

مل و )توزیع ( سفر بر اساس هدف، تخصیص ترافیک، ظرفیت، سرعت و زمان جابجایی مسافرانواع سیستمهای ح

ستم ها( از سی نقل شهری نیز مورد بررسی قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه شده اند،ودرنهایت کاراترین سیستم)

 لحاظ مولفه های ترافیکی بیان شده اند.

رافیک شهری، به بررسی یی تعیین الگوی بهینه تهاراه(، در مقاله خود با عنوان شناسایی 1391یعقوبی و همکاران) -

رهنگی، فعوامل موثر در ایجاد معضل ترافیک پرداخته است این عوامل شامل کلیه مسایل اجتماعی، اقتصادی، 

 .باشدیممطالعه  ی و اجرایی شهروندان و موقعیت جغرافیایی محیط موردطیمحستیز

بخش  ی توسعه پایدار درهااستیس(، در مقاله خود تحت عنوان ارزیابی 1391استادی جعفری و رصافی) -

این عوامل عبارتند  دهدیمشهری، عواملی را جهت نیل به توسعه پایدار در این حوزه مورد بررسی قرار  ونقلحمل

.این عوامل فرسوده و افزایش کیفیت وسایل نقلیه همگانیی هم پیمایی، کاهش خودروهای هااستیساز، افزایش 

 .شودیمد ی کالن ناشی از این موارهانهیهزانرژی، کاهش  هیرویبمصرف  سبب کاهش نرخ فزاینده تصادفات،

  اهداف تحقیق -3

می  میشهر رباط کر ی درحمل و نقل عموم تیریشهروندان از مد تیرضا زانیسنجش م این پژوهش هدف کلی

 مدیریت شهری،تنگناهای ترافیکی در  این شهرستان،بررسی نقش حمل و نقل در توسعه  و از اهداف خرد آن باشد.

تعیین راهکارهای تحلیل انواع تنگناهای ترافیکی در این شهر و ، آن بر سامان دهی شهری مدیریت بهینه تاثیر گذاری

 در این شهر می باشد.مناسب برای حل مشکالت ترافیکی 
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 داده ها و روش ها -4

 باشد. مرحلهحلیلی میت -روش تحقیق دراین پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی

 به و کندیم گردآوری را ایکتابخانه و میدانی هاییافته محقق آن طی که است فرایندی آغاز اطالعات گردآوری

 مورد ا رایافته ه و پردازدمی تحلیل و سپس تجزیه و بندی طبقه طریق از آنها سازی فشرده به استقرائی روش

وش گردآوری ر (.162،1389یابد)حافظ نیا، می آنها اتکای به را تحقیق مسأله در نهایت و دهدمی قرار ارزیابی

های آمارهستفاده از های اطالعاتی و اای، اینترنتی، بانکها در این پژوهش استفاده از منابع آماری، کتابخانهداده

تفاده از منابع ها در این پژوهش اسبرای گردآوری داده باشد.ای تهیه شده میها و پرسشنامهمستخرج از سالنامه

خرج از سالنامه و های مستهای اطالعاتی، مشاهدات میدانی و استفاده از آمارهای، اینترنتی، بانکآماری، کتابخانه

اسنادی و  قیقات کاربردی قرار دارد. اطالعات مورد نیاز از دو طریقتح جزء حاضر پژوهش باشد.پرسشنامه می

اند. شدهاحی طرای لیکرت گزینه 5میدانی جمع آوری گردید. سؤاالت پرسشنامه از نوع بسته بوده و در قالب طیف 

به اینکه میزان  جهد. با توشتعیین روایی و پایایی پرسشنامه از نظر کارشناسان و روش آلفای کرونباخ استفاده  برای

جامعه و  .است، از پایایی قابل قبول برخوردار هستند 7/0تر از بوده و بزرگ 791/0آلفای کرونباخ برای سؤاالت 

 شدند.  نفر انتخاب 400آماری، تعداد 

 تعاریف و اصطالحات -5

 اجزاء و ابعاد ،1ترافیک مفهوم -5-1

 ترافیک حجم اساس بر همین. دارد اشاره مشخص مکانی محدود در نقلیه وسایل و آمدرفت  به ترافیک مفهوم

 چند یا یک از مشخصی جهات یا جهت در معینی مدت زمان در که کنندمی تعریف هاینقلیه وسایل تعداد را

مانند   نقلیه وسایل از خاص ایدسته برای تواندحجم می کنند. اینمی عبور از جاده سیستمی مقطع از خط

کنند اتوبوس، کامیون و...  یا به طور کلی برای همه گونه وسایل نقلیه که از جاده مورد نظر عبور میسواری، اتومبیل

(. باید 19، 1368مدنظر باشد که در آن صورت واحد حجم ترافیک، تعداد اتومبیل گذرنده خواهد بود)شاهی، 

ها بلکه به پدیدة آمد و شد انسانخاطرنشان ساخت آن است که مفهوم ترافیک به تنهایی بیانگر یک مشکل نیست 

و یا غالباً وسایل نقلیه اشاره دارد. در واقع هنگامی که ترافیک با حجم باال و در قلمروی محدود مورد اشاره است 

                                                           
1-Traffic 
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شود و یا در مواقعی که ترافیک ساز بروز مشکالتی میهایی از جامعه سببیا زمانی که رفتارهای ترافیکی گروه

تواند همچون امری زیانبار و نامطلوب شود، میمحیطی را موجب میای انسانی، مالی یا زیست هپیامدها و هزینه

ای دانست که حاصل تعامل میان توان ترافیک را پدیده(. در مجموع می23-24، 1373مد نظر قرار گیرد)مزینی،

 :است بیانگر همین امر (2)های انسانی، طبیعت)محیط طبیعی( و ماشین)تکنولوژی( است. شکلکنش

 

 

 

 1390(: نمودار درصد سوخت مصرف شده به تفکیک حوزه های مصرف در سال 1شکل)
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 (1391،67)منبع: افشار کهن و دیگران،  (: ترافیک و اجزای سه گانه آن2شکل )

 

 مشکالت ترافیکی ریشه -5-2

 مشکالت ترافیک شهری را به شرح زیر بیان کرد:های بسیاری از ریشه توانبا نگاهی تحلیلی و موشکافانه، می

 کمبود و نقص تأسیسات شبکه ارتباطی شهر

اهم تأسیسات شبکه ارتباطی مورد نظر به  ا حجم مورد نیاز سفرها نباشد.ارتباطی شهر، متناسب ب تأسیسات شبکه

 شرح زیر است:

ها ورت طول و تعداد خطوط خیابانکه به صورت درصدی از سطح کل شهر یا به صالف( سطح شبکه ارتباطی: 

گیرد و موجب تأخیر و شود. اگر سطح شبکه ارتباطی کافی نباشد، جابجایی به کندی صورت مینشان داده می

تراکم ناشی از آن، ایمنی را کاهش و خسارات ناشی از تصادفات را افزایش  وشود. طوالنی شدن زمان سفر می

 دهد.می

نشده باشند که بتوانند ها به نحوی تنظیمارتباطی دارند. اگر تقاطع ها نقش بسیار مهمی در شبکهتقاطع ها:ب( تقاطع

تأخیر مایند، موجب کندی جریان ترافیک وحجم ترافیک محورهای متقاطع را با سرعت قابل قبولی جابه جا ن

 شوند.می

 

 ان ان

   ی ت    و وژی
  را ی 
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ایمنی و ... نقش موثّری در هدایت ترافیک و باال بردن ی کشی، نردهنظیر تابلوها، عالئم، خط ج( تجهیزات ایمنی:

 ها و کاهش طول و زمان سفر و تأمین ایمنی عبور و مرور و راحتی سفر دارند.ظرفیت خیابان

های ارتباطی شهر و ایجاد پایانه های اتوبوس در شبکهبینی محل مناسبی برای ایستگاهپیش ها:ها و پایانهد( ایستگاه

ترافیک  و نقل عمومی شهر دارد. مختل شدن عبور جایی سیستم حملوثّری در افزایش ظرفیت جابهالزم، نقش م

 مشهود است. در حین سوار و پیاده شدن از اتوبوس

وجود پارکینگ و توقفگاه ضروری است. در صورتی که در محل جذب سفرها توقفگاه  ه( پارکینگ و توقفگاه:

کند و موجب کندی ترافیک، کاهش سرعت رو را اشغال میفیک، سطح سوارهکافی وجود نداشته باشد، عمالً ترا

 شود.متوسّط و تأخیر می

 هانظمی و عدم تعادل کاربریبی

های مختلف و تقسیم ها در سطح شهر، به لحاظ ایجاد انسجام بین کاربریریزی منظم و متعادل کاربریبرنامه 

و نقل  جایی ایمن و کاهش طول سفرها، از عوامل مهم در حملجابه فضای شهری متناسب با نیاز واقعی مردم برای

های مختلف درست هماهنگ نشود، موجب افزایش تعداد و طول سفرها در شهری است. اگر موقعیت کاربری

 شود.سطح شهر می

 نقلیه مربوط به وسیله مسایل

جایی انسان اصلی و مؤثر ترافیک است که جابهارتباطی و انسان، یکی از سه عنصر  نقلیه در کنار شبکه وسیله 

 باشد:و کاال را به عهده دارد. مسائل اصلی وسایل نقلیه به شرح زیر می

 شود.جایی، موجب افزایش تعداد وسایل نقلیه مینیاز مردم به جابه ی وسایل نقلیه:رویهالف( افزایش بی

و نقل عمومی متناسب با افزایش  ود و سیستم حملروقتی حجم سفرها باال می ب( عدم تعادل تفکیک سفرها:

کنند. این افزایش موجب سواری استفاده میکند، مردم برای جابجایی، به اجبار از اتومبیلسفرها توسعه پیدا نمی

 شود.راهبندان، تأخیر، کاهش ایمنی تردّد و سایر معضالت ترافیکی می
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تنها سطح ایمنی عبور و مرور را به لحاظ فنّی سالمت نباشند، نهکه  ایوسایل نقلیه ج( نقص فنّی وسایل نقلیه:

 گردند.زیست میدهند، بلکه موجب افزایش آلودگی هوا و محیطکاهش می

 مسائل مربوط به انسان 

ارتباطی وسایل نقلیه در خدمت جابجایی انسان است. انسان هم به صورت راننده و هم به عنوان عابر  شبکه

 کند. برخی از مسائل و مشکالت ترافیکی مربوط به انسان، به قرار زیر است:کی شرکت میپیاده در ترافی

مردم شهر به هنگام رانندگی و عبور از سطح سواره رو باید آموزش کافی  الف( کمبود آموزش و آگاهی مردم:

 ببینند.

رانندگی یک رفتار انسانی  و نقل نقش موثّری دارد، چرا کهدر امر حمل  اجتماعی مردم: -ب( شرایط روانی 

ای که افراد از سالمت روحی کامل برخوردار و زندگی متعادلی داشته باشند، وضعیت رانندگی و است. در جامعه

 حرکت آنها در سطح شهر و به ویژه در سطح سواره رو نیز متعادل و منظم است. 

جایی مردم در بهبود کیفیت رانندگی و جابه ها و مقررات، از عوامل مؤثراعتقاد مردم به نظام اجتماعی، قانون

 است.

برداری از تأسیسات شبکه ارتباطی، و رعایت مصالح مردم شهر این قوانین برای بهره ها و مقررات نابجا:ج( قانون

بینانه و در جهت مصالح مردم نباشد و یا اینکه علل وضع آنها جایی است و اگر واقعو بهبود خدمات و کیفیت جابه

کنند و بدین ا است، همکاری نمیبرای مردم تشریح نشود و یا مردم قانع نشوند که اجرای مقررات واقعاً به نفع آنه

 (.1373،22شود)تبریزی، ترتیب از کارایی سیستم ترافیک کاسته می

گذاری سنگین ایجاد شبکه ارتباطی در شهر مستلزم سرمایه ارتباطی: ی بهینه از تأسیسات شبکهد( عدم استفاده

جایی شبکه را تا حد زیادی افزایش ت جابهتوان ظرفیریزی، طرّاحی و تنظیم درست این تأسیسات میاست. با برنامه

سطح که ای از مشکالت ترافیکی کاست. به طور مثال با طرّاحی و تنظیم یک تقاطع هممالحظه داد و به طور قابل

شود و از تأخیرها جایی تقاطع افزایش داده میظرفیت جابه %30پذیر است، حدود گذاری محدود امکانبا سرمایه

 د.گردجلوگیری می
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یک شهری نقش مهمی در کاهش مشکالت ترافیک دارد و چون مسئوالن تراف و نقل:ه( مدیریت سیستم حمل 

ها به صورت پراکنده، موضعی و گاه ای نیستند، اقدامات اجرایی آندارای راهبُردهای یکسان و از قبل مطالعه شده

 گیرد.متضاد و فاقد جهت و هدف مشخص صورت می

یافته و یا حذف تواند با تغییر شکل مدیریت شهری کاهشمردم می بسیاری از سفرهای روزانه ی( سفرهای زائد:

ستفاده نمایند. گردد و مردم برای انجام کارهای خود از تسهیالتی نظیر تلفن، پست، پست تصویری، اینترنت و... ا

 ست.رفع این مشکالت کوتاه مدّت، میان مدّت و گاه در بلند مدّت قابل تحقّق ا

   1سازی ترافیکفرهنگ -5-3

گیرد. ای یک واقعیت اجتماعی است، که ناشی از مسائل مختلف شکل میاهمیت موضوع ترافیک در هر جامعه

های خود توانسته بر صنعت فائق آید و در جهت راحتی زندگی بارزترین نکته اینجاست؛ انسانی که با تمام توانمندی

ترین ها و امکانات را برای زندگی بدون دغدغه خود فراهم نماید، عالیرین جادهخود ماشین را اختراع کند و بهت

قوانین را برای حل معضل ترافیک تدوین کند، لیکن نقش انسانی خود را در حل مشکل ترافیک نادیده گرفته است. 

کردن مجدد پذیری و اجتماعی های جمعی در حل این معضل از طریق جامعهکارکرد آموزش و کاربرد رسانه

های ساالن و اشاعه باورهای صحیح فرهنگی در این زمینه بسیار موثر است. با توجه به اینکه آموزش و رسانهبزرگ

همگانی در حیطه اصالح رفتار ترافیکی در شهر از ابزارها و عناصر مفید، رأی متقاعدسازی و ترغیب به سمت 

یامدهای نامناسبی در زمینه ترافیک در شهرها روبرو هستیم. کنند، هنوز با پرعایت فرهنگ ترافیکی استفاده می

های مدون برای نهادینه نهادهای مسئول در امر ترافیک از طریق راهبردها و راهکارهای کوتاه و بلندمدت، برنامه

کردن رعایت فرهنگ ترافیکی و مدیریت آن باید ارائه دهند. کارکرد آموزش این است که از طریق تدوین کتب، 

های آموزشی، فرهنگ سازی و آموزش های شهروندی و... به شناخت ترافیک و پیامدهای آن بر رگزاری دورهب

سالی اقداماتی در نظر گیرد و زندگی روزمره پرداخته و برای سطوح مختلف سنی از همان دوران کودکی تا بزرگ

های جمعی هم بیشتر به رسانه (.6، 1385)اسماعیلی ای مدون ایفاء نمایداصالح فرهنگ رفتار ترافیک باید برنامه

های تغییر نگرش رفتار ترافیکی شهروندان پرداخته؛ و در جهت تقویت فرهنگ صحیح از طریق ساخت برنامه

پردازد؛ و به سمت اصالح های فرهنگی و اجتماعی متناسب با آن به امر متقاعدسازی میجذاب و متنوع همراه با پیام

                                                           
1 . Culture Traffic 
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های همگانی به اد انگیزش جهت رعایت فرهنگ ترافیکی شهروندان حرکت کرده است. در واقع رسانهرفتار و ایج

گیری عنوان ابزاری موثر در انجماد زدایی فرهنگ غلط رفتار ترافیکی، جایگزینی و اصالح رفتار مناسب وعدم شکل

های گوناگون پردازی، مقاالت و مصاحبههای انیمیشنی، طنزمجدد رفتار غلط در شهر از طریق تبلیغات، ساخت برنامه

شناسی و ها تأثیر بسیاری بر رفتار شهروندان در زمینه کنترل ترافیک داشته است. از بُعد جامعهوسایر روش

شناسی، شهر در قالب یک پدیده اجتماعی و فرهنگی تولیدکننده فضاهایی است که انسان نقش خاصی در آن انسان

های های مطالعاتی ، شهر از حوزهشهر فرهنگ قابل بررسی است. از نگاه این شاخه دارد، این مسئله در قالب

های شهری است؛ که با کمیت و کیفیت شبکهها مربوط به سفرهای درونگرفته، که یکی از این حوزهمختلفی شکل

 (. 269، 1382و نقل همراه بوده است)فکوهی، حمل 

اهمیت و  ف بر میزان و نحوه مشارکت شهروندان از آن لحاظ دارایبررسی علمی تأثیر و ارتباط عوامل مختل

د در ضرورت است که دارای نتایج مثبت و مفید بسیاری خواهد بود از جمله کاهش محدودیت و مشکالت موجو

هایی که با کمبود یا فقدان نیروی متخصص و منابع مالی مسیر ارائه مدیریت مطلوب شهری به خصوص شهرداری

مالی  باشند چرا که جلب مشارکت مردم باعث رفع بخشی از نیاز مدیریت شهری به منابع انسانی ومواجه می

 (.10، 1379شود)سیف، می

 1انضباط ترافیکی -5-4

شده و مقبول اجتماعی است. های مدنیّت در جهان امروز، پذیرفتن قواعد و روابط تعریفاز لوازم و بایسته

نظران به عنوان یکی از مصادیق رعایت الگوهای رانندگی در نظر برخی از صاحب پذیرش قوانین اجتماعی به ویژه

دنیای متحول و پرشتاب امروزی و از دیدگاه برخی دیگر به عنوان یکی از مصادیق ارزشی و اخالقی ثابت و 

و وسیع نظم ترین بخش از طیف متنوع شود. راهنمایی و رانندگی از آنجا که در منعطفهمیشگی در نظر گرفته می

لمس و پذیرش بوده و به جهت آمادگی افراد در آید، برای کلیه آحاد جامعه قابلو امنیت اجتماعی به شمار می

مشارکت با آن برای مصون ماندن خود و خانواده از تأثیرات منفی آن به عنوان یک هنجار پذیرفته شده است. 

وزش های همگانی یا مشارکت دادن عملی در تحقق اقدامات پیشگیرانه از طریق روشهای مختلف ازجمله آم

مأموریت در قالب همیار پلیس ازجمله راهبردهائی بود که در مسیر توسعه این نیاز اجتماعی کارکردهای مثبتی را 

                                                           
1 . Traffic Disipline 
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 گرددمی واگذار اجتماعی سازمان هایی که به یکبه دنبال داشت. اجرای این مأموریت، همانند سایر مأموریت

 به نیاز مورد ابزارهای جامعیت عدم دسته؛ دو را به آن توانمی محیط این در که دارد پی در را خاصی مشکالت

کرد)احمدی  بندیتقسیم اجتماعی مصالح سلسله تأثیرگذاری یک دیگری و مناسب قانونی بسترهای عدم ویژه

 (.70-60، 1389مقدم 

 1مدیریت ترافیک -5-5

 مردم و جاییکه جابه شده موجب توسعه حال در کشورهای در ارتباطی هایشبکه تراکم مدام افزایش امروزه

 شدید کاهش امر، این داشته باشد نتیجه سیری صعودی و نقل،حمل  هایکاال به کندی صورت گیرد و  هزینه

قرار گرفتن اکثر ساکنان شهرهایی از این دست است.  تنگنا در ملی و و محلی هایبودجه بر فشار شهر، کارایی

 که توسعه است حال در کشورهای در شهرها جمعیت سابقهبی رشد نرخ از ناشی فوق، بیشتر ضعیت نابسامانو

 را شهری توسعه مناطق اسکان آنان، و جمعیت افزایش است است. طبیعی شده برابر دو از بیش اخیر دهه طی دو

 سیستم فقدان و صنعتی و بازرگانی هایفعالیترونق  درآمدهای شخصی، افزایش با که توسعه کند. اینمی ناگزیر

 افزایش موجب است همراه و نقلحمل  تسهیالت و ارتباطی هایاز شبکه منظور استفاده به مناسب عوارض اخذ

 و مسافر جابجایی همگانی شبکه و معابر توسعه برای موجود توان از بیش بسیار با سرعتی و نقلتقاضای حمل 

 استفاده اقدام به لحاظ آن به محدوده توسعه و ترافیک پیک مدت تشدید به و شده الزم هایسایر زیرساخت

 و انجامیده هاراه شبکه با ظرفیت پدیده این الزم بین تناسب نبود و تردد برای شخصی نقلیه وسایل از افراد بیشتر

 علت به امروزه واقع، در .کندمی تحمیل جوامع شهری غیرمستقیم به و مستقیم صورت به را سنگینی خسارات

 محدود هاراه شبکه توسعه امکان محیطی، زیست تأثیرات نامطلوب همچنین و زمین و مالی منابع بودن محدود

ین  تر بنابراین مهم کرد موجود تاکید هایشبکه از بهتر استفاده بر باید توسعه شبکه بر تأکید جای به و بوده

 طرح در از: تغییرات اندعبارت شود،می اقدام هاآن درباره ترافیک مدیریت طریق مواردی که امروزه در شهرها از

 بهتر رانندگان راهنمایی برای مخصوص عالئم نصب ترافیک، کنترل مختلف هایسامانه از معابر، استفاده هندسی

 مسیرها، در الزم تأمین نور پیاده، عابران برای الزم حفاظ نصب ساکن، ترافیک ساماندهی پیاده، و عابران

برای  هاییروش اعمال تصادف، و سوانح رانندگی کاهش برای هاییروش اعمال راهنمایی، هایچراغ هماهنگی

                                                           
 Traffic Management 1. 
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کاال)نظیر: یک  و مسافر و نقلحمل  در تسریع عمومی، و نقلبه حمل  دادن اولویت خودروها، از استفاده کاهش

 از پیاده عابران برای الزم تسهیالت ایجاد و و... ( هاتقاطع و هامیدان در ترافیک ها، تفکیکخیابان کردن طرفه

 هایطرح ارتباط (. با39 ،1382، ها)شاهیآن عبور برای صرفاً خیابان یک از قسمتی یا تمام اختصاص طریق

 افزایش را موجود هایجاده ظرفیت کاهش و را جدید هایراه ساخت به نیاز توانمی ترافیک، مدیریت و شهری

 که مشترک اقدامات از استفاده با باید امر این البته محلی کاست. هایمحیط بر ترافیک نامطلوب تأثیر از و داد

 مدیریت هایطرح اصوالً .شود عملی است، نقلیه وسایل از استفاده مقررات چگونگی و هامحدودیت :شامل

 ترافیکی موضوع هر طرح و است متفاوت یکدیگربا  مردم گوناگون نیاز و هاراه مختلف انواع به توجه با ترافیک

 دیگر ممکن است یکسان نباشد، بنابراین اقدامات مربوط به در زمانی یا جایی دیگر در موضوع همین طرح با

و نقل و ترافیک، اعتقاد متخصصان حمل  (. به24، 1382نوع ترافیک بستگی دارد)عربانی،  به ترافیک شهری مدیریت

 است: پذیرذیل امکان کلی روش ترافیک با ششامروزه حل مشکل 

 های شهری، جلوگیری از افزایش تعداد خودروها به ویژه وسایل نقلیه شخصیتوسعه شبکه راه -

 شدهو نقل عمومی و مدیریت تقاضای سفر برای پایین آوردن سفرهای انجامهای حمل توسعه شبکه -

 ترددمدیریت سیستم شبکه برای باال بردن سرعت و کاهش  -

 در که هااین روش تریندارد. رایج وجود شهرها در ترافیک مدیریت اعمال و طراحی برای مختلفی هایروش

 زیر است: موارد شامل شود،می استفاده شهری ترافیک مدیریت جامع طرح یک

 کنترل پارک های خیابانی خودروها و طرح استفاده بهینه از پارکینگ ها -

 ترافیکی جزایر محافظ، هاینرده ایجاد گذرگاهی، پیاده عابران عبور امنیت حفظ -

 هاروها و اقدامات مربوط به حق تقدم عبور اتوبوساقدامات مربوط به ساخت پیاده -

 سازی ترافیکسواری در راستای طرح آراموضع قوانین مربوط به دوچرخه -

 های کامیون رو و پارکینگ های آن(ها)راهوضع قوانین مربوط به کامیون -

ها)جزایر ترافیکی، کنترل حق تقدم، ایجاد های راهنمایی و کنترل بهبود وضعیت تقاطعهماهنگی بین چراغ -

 ها در صورت نیاز و ضرورتها( و یک طرفه کردن خیابانهای گردش به راست ایجاد میدانراه

 (.1387،50ایجاد محدودیت عبور با نصب عالئم عمودی و افقی)فوالدی و اکبری،  -

 از سیستم های هوشمند پایش و کنترل شامل شبکه ها، سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتری استفاده -
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 نمونه اهداف/ انتظارات و معیارهای ارزیابی عملکرد در چند شهر جهان .1جدول

 معیارها اهداف/ انتظارات محدوده نظام ارزیابی

گیری شهرداری برنامه اندازه

 اونتاریو در کانادا

شهرداری موجود  446تمامی 

 در اونتاریو

 پاسخگویی به ذینفعان و

 دهندگان به شهرداریمالیات

 اثربخشی و کارایی خدمات و

 مدیریت شهرداری

ارزیابی عملکرد فراگیر 

مربوط به کمیسیون ممیزی 

 بریتانیا

شورای شهر در  410تمامی 

 انگلستان و ولز

 پاسخگویی به ذینفعان، باال

 بردن بهره وری

محوری، نحوه استفاده خدمات 

 از

 منابع و توانایی کلی شوراها

های سیستم ارزیابی دولت

 محلی در فیلیپین

دولت محلی در  1686تمامی 

 فیلیپین

 بهبود عملکرد و افزایش سطح

 رضایت عمومی

 های مدیریت، خدماتورودی

 خروجی، نتایج خدمات و

 رضایت شهروندان

برنامه ارزیابی عملکرد 

 در استرالیا های محلیدولت

بهبود کارایی و اثربخشی  تمامی شوراهای محلی شهر

 شدههای انجامهزینه

کارآمدی مالی و رضایت 

 اجتماعی

 (Neely and Walters, 2008) منبع:

 

 بحث و بررسی -6

( 2)ی شهر رباط کریم در جدولحمل و نقل عموم تیریشهروندان از مد تیرضا زانیم بهبررسی جنسیت پاسخگویان 

 25/64نفر پاسخگویان که معادل  257درصد آنها می باشد مرد و  75/35نفر از پاسخگویان که معادل  143نشان می دهد که 

 ( نیز توزیع فراوانی آنها قابل مشاهده می باشد. 3)در شکلدرصد آنها می باشند زن بوده اند. 

 

 

 توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان :(2)جدول

 فراوانیدرصد  فروانی 

 25/64 257 زن 

 75/35 143 مرد

 100 400 جمع کل
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 توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان :3شکل 

ی در حمل و نقل عموم تیریشهروندان از مد تیرضا زانیسنجش مبه توزیع فراوانی تحصیالت پاسخگویان 

نفر دارای کاردانی،  52، دارای دیپلمنفر  72نفر از پاسخگویان زیردیپلم،  123( بیانگر آن است که 3)این شهر جدول

( نیز توزیع 4)شکلرای مدرک دکتری می باشند. دانفر  35فر دارای کارشناسی ارشد، ن 57نفر دارای کارشناسی،  61

 را نشان می دهد:ن ارائه شده یافراوانی میزان تحصیالت پاسخگو
 

 توزیع فراوانی میزان تحصیالت پاسخگویان (:3جدول)

 فراوانی تحصیالت

 123 زیر دیپلم 

 72 دیپلم

 52 فوق دیپلم

 61 لیسانس

 57 فوق لیسانس

 35 دکتری

 400 جمع کل
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 میزان تحصیالت پاسخگویان :4شکل 

ی شهر رباط حمل و نقل عموم تیریشهروندان از مد تیرضا زانیسنجش مبررسی گروه سنی پاسخگویان 

 40تا  30نفر بین  135سال،  30تا  20نفربین  95سال،  20نفر از پاسخگویان زیر  87مشخص می سازد که کریم 

( نیز چگونگی 5)بوده اند. در شکلسال  60نفر باالی  5سال و  60تا  50نفر بین  13سال،  50تا  40نفر بین  65سال، 

 ی باشد.فراوانی آنها قابل مشاهده م
 

 

 
 گروه سنی پاسخگویان :5شکل 

شاخص های ی در شهر رباط کریم حمل و نقل عموم تیریشهروندان از مد تیرضا زانیسنجش مبه منظور 

 سهولت دسترسی به ایستگاه ها، زمان انتظار در ایستگاه، میزان ازدحام جمعیت در داخل اتوبوس، ایمنی و استاندارد

سازی اتوبوس ها، قیمت بلیط، زمان سفر  و رفتار، اخالق و نحوه برخورد رانندگان مورد بررسی قرار گرفت. سپس 

( ارایه شده است. همان گونه که سطح 5)اخص ها انجام و نتایج آن در جدولتک نمونه ای بر روی این ش tآزمون 

شهروندان از  تیرضا زانیممورد مطالعه در معناداری آزمون نشان می دهد فرض سفر در رابطه با شاخص های 
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رد می گردد. با توجه به فواصل اطمینان به دست آمده می توان بیان نمود ی در این شهر حمل و نقل عموم تیریمد

 .باالتر از متوسط می باشد میرباط کر یحمل و نقل عموم تیریشهروندان از مد تیرضا زانیمکه 

 

 ی رباط کریمحمل و نقل عموم تیریشهروندان از مد تیرضا زانیسنجش م(: 5جدول)

سطح  tمقدار  عنوان شاخص

 معناداری

انحراف  فاصله اطمینان

 معیار

انحراف از 

 میانگین

 حد باال حد پایین 

 05/0 04/1 1/1 92/0 0 68/23 هاسهولت دسترسی به ایستگاه

 06/0 22/1 78/0 54/0 0 52/12 زمان انتظار در ایستگاه

 06/0 18/1 6/0 4/0 0 5/10 میزان ازدحام جمعیت در داخل اتوبوس

 16/0 11/3 1/1 9/0 0 68/21 هاایمنی و استاندارد اتوبوس

 05/0 95/0 4/0 24/0 0 23/24 قیمت بلیط)هزینه سفر(

 05/0 18/1 1/1 96/0 0 24/6 زمان سفر

 06/0 25/1 47/0 24/0 0 23/21 رانندگانرفتار، اخالق و نحوه برخورد 

 

 

 نتیجه گیری -7

، به حق یکی از مهمترین مطالبات شهروندان از مسئولین و یک در کالنشهرها و تبعات منفی آنحل معضل تراف

برنامه ریزان شهری است و این نکته نیز بر کسی پوشیده نیست که راهکارهای پیشنهادی و هزینه های صورت 

، اهمیت و ش های سالمت و روان شهروندانسایر هزینه های جانبی در بخگرفته در اجرای این برنامه ها به همراه 

همکاری همه جانبه همه دستگاه ها و نقش مدیران شهری را در حل این مشکل برجسته می نماید. برای این منظور 

بندی  تبیین مطالعه و ایجاد طرح جامع حمل و نقل شهری و تبعیت تمامی مدیران از طرح های پیشنهادی و اولویت

و بروزرسانی این مطالعات نیز موضوع ضروری تری خواهد بود. با توجه امری ضروری بوده شده در این مطالعات 

های از دیدگاهرباط کریم توان دریافت که وضعیت عبور و مرور وسایل نقلیه در سطح شهر به مطالب فوق می

لذکر نیاز به کارهای مطالعاتی، بهسازی و اای بوده که جهت رفع مشکالت فوقمختلف دارای اشکاالت عمده

با در این شهر گذاری به طور جامع و کامل است. امید است مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک سرمایه

همکاری مشاور و مسئوالن و مدیران این شهر، نقش موثری در بهبود وضعیت تردد شهروندان این شهر داشته و 

 سازد.  مندی ایشان را فراهمرضایت
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 پیشنهادات

)از قبیل تعریض، دو طبقه ر جهت افزایش ظرفیت تردد خودروهاساخت و توسعه معابر شهری د -

 نمودن و احداث معابر جدید در حوزه عمران شهری(

 ساخت، توسعه و افزایش انواع ناوگان حمل و نقل همگانی)مترو، اتوبوس، تاکسی و...( -

 ترافیکی)تابلو ها، عالئم و ...(استفاده از تجهیزات و امکانات  -

 اعمال و افزایش مبالغ جرایم رانندگی -

 و ...( LEZسیاست های ایجاد محدودیت های ترافیکی)محدوده طرح زوج یا فرد،  -

 ITSاستفاده از فن آوری های نوین و  -

 تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه ریزی های متنوع در حوزه مدیریت و کاهش ترافیک -

 راهکارها 

های جاری اداری و خدماتی تواند از طریق ارائه گزارش ساالنه از میزان بودجه و هزینهشهرداری می -

رضایت عمومی شهروندان را جلب نماید و از تخلفات و  یحمل و نقل عموم تیریمددر شهر 

 احتمالی جلوگیری نماید.

ها مورد بررسی دقیق ی آنهای عمرانی ارزیابی و اثربخشها و پروژهبهتر است پیش از اجرای طرح -

 یحمل و نقل عموم تیریمدآن در بخش بودن های سنگین از نتیجهقرار بگیرد و پیش از صرف هزینه

 .اطمینان حاصل کنند

مدیریت  های مختلفتواند از طریق نظرسنجی از شهروندان نیاز مردم شهر را در بخششهرداری می -

 .در این زمینه بپردازدهای الزم بررسی نماید و به اقدام ترافیکی

باشد. بدین سبب های شهرداری مییکی از رسالت کنترل ترافیک توزیع عادالنه امکانات و تسهیالت -

های فرعی و دور از های اصلی و چه در خیابانباشد، که سطح خدمات چه در خیابانپسندیده می

 .محورهای ارتباطی به یکسانی توزیع گردد
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 جدید.

 رات سمت، چاپ چهاردهم، تهران.ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشا(، مقدمه1387حافظ نیا، محمدرضا، ) .8
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