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 یشهر معابر کیتراف یسازآرامدر  یانضباط اجتماعبررسی نقش 

 (تهران 21مورد مطالعه منطقه )

 
 *6الیاسی، ابراهیم 6سلیمان احمدمرادی

 .یواحد تهران مرکز یدانشگاه ازاد اسالم ،یمعمار یدکتر یدانشجو -1

 .زنجان قاتیواحد علوم تحق یدانشگاه ازاد اسالم ،یمهندس یدانشکده فن ،یشهر یارشد طراح یکارشناس -2

 e.urbandesign@yahoo.com 
 

 

 چکیده

 موردتوجه دقت با اگر که است، شهری فضاهای وسایر بناها ارتباطی های ورشته واسط های حلقه شهری، معابر

 رقم شهر یک پویایی برای را ها نقش ترین حیاتی وهمچنین داشته شهری زندگی در را کارکرد بیشترین قرارگیرد،

 و محیطی وزیست ای توسعه مشکالت از بسیاری شهری، معابر در نقش انضباط اجتماعی بر ارام سازی.زند می

 و گذار و گشت نمودنِ بخش لذت و ترافیک جریان روانسازی .میدهد شهرکاهش در را و اجتماعی روانی معضالت

 مطالعات نوع از حاضر پژوهش .است امکانپذیر صحیح، و الهامبخش انضباط اجتماعی واسطه شهر به در تحرک

 معابر انضباط در وفرهنگی اجتماعی آثار ارزیابی به که است، شهری های پروژه اجتماعی وفرهنگی آثار ارزیابی

 جمع تکنیک و است اسنادی و پیمایشی کمی روش پژهش این انجام روش پردازد، تهران می 12 منطقه شهری

 نیز مشاهده و مصاحبه های تکنیک از ای مداخله اقدام توصیف برای مواردی و در است پرسشنامه اطالعات آوری

 طریق از آنها از نفر 171 از که میدهند تشکیل پروژه اطراف ساکنان تحقیق را آماری جامعه .است شده استفاده

 ترافیکی مشکالت از مطالعه مورد افراد که دهد می نشان نتایج .است شده آوری جمع اطالعات پرسشنامه ابزار

 در اجتماعی مسألۀ یک به ترافیک که معتقدند و دانند می عام مسألۀ یک عنوان به آن را گستردۀ تبعات آگاهند،

 مورد افراد . بپردازند نیز را هایی هزینه خسارات، این کاهش برای حاضرند رو این از و است شده شهر تبدیل

 انسانی بعد در را مشکل ترافیک، مهمترین مسألۀ در طبیعت و تکنولوژی انسان، گانۀ سه اجزای میان از مطالعه،

 .دانند می بعدی مراتب را در تکنولوژی و محیط اجزای و(عابرین و رانندگانونظم انضباط  رفتار)

 

 انضباط اجتماعی، انضباط ترافیکی، آرام سازی ترافیکی.کلیدی:  گانواژ

 

 مقدمه -6

 به شود. می شامل را انسان زندگی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، مختلف های عرصه و است وجهی چند موضوع یک ترافیک

 محوری انسان نگاه میان، این در کرد. تحلیل را آن عوارض و نگریست آن به های متفاوتی نگاه و تخصص ها با توان می دلیل همین

 آن آورنده وجود به انسان که است قابل قبول جهت ازاین جامعه یک ترافیک کیفیت در عامل این سهم و نقش مطالعه و به ترافیک

 نژاد، حسین )حاجی کرد جو و جست انسان یعنی مشکالت، رشد در را حل راه باید، است، معتقد نگاهی چنین یک بیننده و است

 دهنده تشکیل مختلف، انجام رفتارهای اما است. افراد شخصیتی ویژگی های از رفتاربرخاسته روانشناختی، منظر (.از18: 1171

 می را انسان رفتارهای می دهند تشکیل رفتارها را انسان شخصیت اصلی های رگه واقع شوند.در می محسوب هم فرد شخصیت

 قابل و رفتارهای انسان اکتسابی است غالب داد. قرار ارزیابی و توجه مورد گوناگون موقعیت های و شرایط در و ابعادمختلف در توان

 واکتسابی ویژگی اصالح پذیری رفتار برهمین تکیه با ترافیکی رفتارهای جمله از رفتارها اصالح تکیه اساساًباشد.  می تغییرواصالح
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 گذارده او رفتاری بنیادهای و گیرد می شکل فرد شخصیت تدریج که به پذیری، جامعه و اجتماعی یادگیری فرایند در است. آن بودن

 (.11: 1171گردد)بهرامی وهمکاران، می پایه گذاری نیز رانندگی قبال در او ورفتار شخصیت شود، می

 خطر به را دیگران ایمنی که زمانی دهیم چه می نشان خود از ترافیک در ازما هرکدام که رفتاروانضباطی و ونقل درحمل ایمنی

 ای مقوله ترافیک فرهنگ عبارتی به دارد. جامعه فرهنگ در ریشه افتد خطرمی به ما خود ایمنی که زمان آن چه و می اندازیم

 که باورند این بر می دهد.کارشناسان نشان خود از را گوناگونی های چهره مختلف جوامع های ویژگی به توجه با است که اجتماعی

 رفتارهای اصالح و است داشته رانندگی از ناشی بار زیان عوامل بروز در نقش مهمی ترافیک، در مؤثر عوامل از یکی عنوان به انسان

 رفتارهای دارند، که هایی فناوری نوع تبع به یافته توسعه جوامع در باشد. مؤثر امر بهبود در تواند می ترافیکی های درعرصه وی

 گذارند.پلیس می آن احترام به و واقف اند دیگران و خود حقوق به شهروندان و است خاصی انضباط و نظم نیزدارای مردم ترافیکی

 و نبوده غافل آموزش از همه این با کند. می تراجرا بیش چه هر جدیت با را خود کنترلی و نظارتی نقش جوامعی چنین در نیز

دراین  موجود تسهیالت و امکانات که است حالی در این کنند، می دنبال را خود فعالیت آموزشی سنجیده و مدون ای برنامه براساس

(. 11: 1171مقررات ندارند )بهرامی و همکاران؛ خالف یا غلط رفتار به نیاز افراد موارد از بسیاری در که است ای اندازه به کشورها

 جمله فراوان از مشکالت بروز موجب و زده دامن موضوع این به نیز خودرو دارندگان نقش وافزایش نقلیه وسیلۀ مالکیت امروزه بارشد

 کالنشهر در نفر ها میلیون که ای روزمره نمودمعضل تأکید می توان است. گردیده شهری معابر شبکۀ در وسیع راهبندان های ایجاد

 ترافیک، و نقل و حمل کارشناسان است. «شهری ترافیک تراکم»مشکل  دانند می آن گرفتار را خود 12تهران و همچنین منطقه 

 آمده دست به آمار وطبق دانند می شهری ترافیک ایجاد و رانندگی تصادفات بروز در مؤثر عوامل را معابر وشبکه نقلیه وسایل انسان،

 قوانین رعایت عدم همچنین(. Sigþórsson; 2010خطاهای انسانی است) در تصادفات علل درصد 71 تا 81 مختلف، مطالعات از

است.  گردیده شهری بیان پدیدۀ این اساسی علل از سیستم(، این شعور با و فعال عامل منزلۀ )به انسان، ازطرف رانندگی و راهنمایی

 و نقلیه وسایل وتردد وآمد رفت در اختالل و تصادفات بروز تردد، مشکالت و مرج و هرج شهری، نظم وانضباط ون بابرهم خوردنچ

 است اهمیت نیزحایز نکته این شود.ذکر محسوب رانندگی و قوانین راهنمایی رعایت عدم از ناشی پیامدهای از تواند می شهروندان،

 رانندگان مواقع، برخی ولی در شوند. می تخلف مرتکب رانندگی، و راهنمایی قوانین شناخت وعدم ناآگاهی به دلیل رانندگان گاه که

 قانون و رانندگی و راهنمایی مقررات به توجهی بی (.111: 1111شوند)موسوی و همکاران، می تخلفاتی مرتکب تعمد و آگاهی با

 و اجتماعی،اقتصادی فرهنگی، شرایط از تابعی جوامع، از بسیاری در ترافیکی حوادث و مشکالت،معضالت بروز علل از گریزی

 بروز عوامل یافته، توسعه کشورهای در خصوصاً همۀکشورها در که دهد می نشان شده انجام مطالعات است. جامعه آن جغرافیایی

 سایرعوامل از گردد. برمی برآنان اجتماعی وانضباط اخالقی غالب هنجارهای و رانندگان های شخصیتی ویژگی به بیشتر تخلفات

 سایر رفتار مانند محیطی شرایط سایر و مهندسی مسیر و ترافیکی ویژگی های کشورها، این در پرخطر رفتارهای و تخلفات بروز

 وجنبۀ انسانها بررسی که دهد می نشان مشابه مطالعات (. همچنین111: 1111)موسوی و همکاران، است شده عنوان رانندگان

 آنها تخلفات و رانندگان پذیری میزان ریسک روی بر فنی و مهندسی ومطالعات اند تصادفات علل شناخت اساسی کلید سازمانی آنها

 (.Sigþórsson;2010ندارند) تأکیدی

 نیو همچن میبا آموزش و تعل میتوان بصورت مستق یرا م یعامل موثر در بروز تصادفات رانندگ نیتر یبه عنوان اصل یرفتارانسان

غلب توجه که درا یبر رفتار رانندگان ب دیبا ژهیبو کیتراف یآرام ساز یطرح ها. بهبود داد کیتراف یآرام ساز یاستفاده از پروژه ها

اهش منجر به ک کیتراف یآرام ساز یپروژه ها. بگذارند ریندارند، تاث یکنند ومعموال دقت کاف یم یرانندگ ادیبا سرعت ز طیشرا

 یمیقمست یایمزا کیتراف انیکاهش سرعت جر.شوند یآرامتر م یبه رانندگ قیو تشو کیکاهش حجم تراف ک،یتراف انیسرعت جر

ها در  سرعت کهی و کاهش شدت و تعداد تصادفات هنگام یمنیش ایافزا. در بردارد یمنیا شیو افزا طیمح تیفیدر ک

وجود ب یشهر یها ابانیاکثر خ یبرا یمناسب طیتواند شرا یامر م نیو ا دیآ یکمتر باشد، بدست م ایدر ساعت  لومتریک11حدود

 می شکل پیاده عابران را شدگان وضعیت کشته از درصد 22 ساالنه ما کشور در اینکه به باتوجه (.2: 1111)تاجیک وهمکاران، آورد

ترافیک  حجم افزایش ما شهرهای در دیگر طرف از می باشد. برخوردار بیشتر از اهمیتی دوچرخه و پیاده عابران ایمنی بنابراین دهند،

 وتعامالت محیطی،ارتباطات تعادل زیست امروزه نقلیه، وسایل به بیشتر دسترسی قابلیت لحاظ به مسکونی محالت در عبوری
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 (. در این راستا آرام سازی2: 1111را به خطرانداخته است )سجادیان وهمکاران،  مسکونی درمحالت موجود فرهنگی-اجتماعی

 روی بر موتوری ترافیک سوء اثرات برای کاهش شهری محالت سطح در خصوص به ترافیک، کنترل و مدیریت برمبنای ترافیک

 یا کاهش نقلیه، سرعت کاهش کرده اند، ایده استفاه این از که دولت هایی برنامه ی در اصلی منظور و گرفته شکل زیست محیط

است)طحانی و همکاران،  دوچرخه و پیاده روی نظیر موتوری نقلیه غیر وسایل از بیشتر استفاده و محالت در عبوری ترافیک حذف

1111 :2.) 

 سازی اصلی آرام هدف شود. می انجام مختلف اهداف برای دنیا مختلف نقاط در سازی آرام به مربوط های پروژه کلی طور به

 های روش شدت تصادفات، و تعداد کاهش بر عالوه است. شهری معابر در تصادفات شدت و تعداد کاهش ایمنی، سطح افزایش

 در صحیح رفتار ایجاد دوچرخه سواران، و عابران ایمنی افزایش تخلفات، میزان کاهش جمله از دیگری اهداف سازی آرام مختلف

 می دنبال نیز را... و تقاضا کاهش از معابر، کنندگان استفاده میان برخورد و تداخل کاهش نقلیه، وسایل سرعت کاهش رانندگان،

 مناسب بسیار گاهی دیگر برخی دید از و تنفرآمیز برخی دیگر دید از مناسب، بسیار مردم از برخی دید از سازی آرام های پروژه کنند.

 شهری معابر در سازی آرام که میدهد نشان آمده، دست به سازی تاکنون آرام اجرای مختلف تجربیات از آنچه است. تنفرآمیز گاهی و

 (.1: 1111است)طحانی و همکاران،  بوده منفی و مثبت آثار دارای

مدیریت  11که از سال  می باشدیکی از مناطق با اصالت و هویت شهر تهران  و به عنوان قلب تاریخی تهرانکه  12منطقه 

ت و کاهش کیفیت زندگی در طول چند دهه اخیر دچار افاین منطقه  .شهری تهران توجه جدی ای به این محدوده داشته است

گانه پایتخت رشد 22این منطقه تاریخی از جمله مناطق شهر تهران است که در سال های اخیر برخالف سایر مناطق  است، شده

یکی از دالیل بود وهمچون وجود بازار به عنوان نقطه عطف و همچنین عامل گریز مردم از این منطقه  .منفی جمعیتی داشته است

وجود طرح ترافیک بود. در واقع این طرح رفت و آمد مردم و ساکنان این منطقه را سخت کرده  بودهاین منطقه  گریز جمعیت از

ه وساکنان این منطقنامناسب بودن ظرفیت بار ترافیکی ورودی به معابر، مشکل دیگر، ایجاد مزاحمت برای شهروندان  وهمچنین 

زوج و فرد و طرح ترافیک و افزایش حجم سفر در مناطق مرکزی و محدوده  که این شرایط به خصوص در ساعات پایانی طرح هبود

شده است. به همین خاطر در این پژوهش تا با آرام سازی ترافیک با رویکرد انضباط ایجاد  12منطقه  بازار مشکالتی را برای ساکنان

 خی حیات زندگی دوباره بخشید.اجتماعی دراین منطقه و خارج شدن ان از طرح ترافیک بتوان به این منطقه  تاری

 

 
 66محدوده طرح ترافیک منططقه  -6نقشه 
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 در این راستا پژوهش حاضر پاسخگوی سواالت زیر می باشد:
 ؟ ی داردکیتراف یارام ساز بر  انضباط اجتماعی وعوامل موثربرآن چه نقشی -

 رگذاراست؟یتاث یکیتراف یآرام ساز بر یانضباط اجتماع یمولفه ها ایآ -

 اهمیت وضرورت تحقیق -6

اهمیت موضوع ترافیک در جامعه مدرن و نیمه مدرن یک واقعیت اجتماعی است، که ناشی از مسائل مختلف شکل می گیرد. 

هنگامیکه انسان برای رفع نیازهای گسترده زندگی خود مجبور است که از فناوری و دستاورد صنعتی بنام اتومبیل استفاده کند، 

زندگی اجتماعی روزانه به معنای نابود شدن تلقی می گردد،) همانند حذف آب و اکسیژن(. نخستین پیامدی را حذف این وسیله از 

که به جامعه انسانی این دستاورد صنعتی عرضه می کند، معضلی بنام تردد خودروها و عدم تناسب اتومبیل ها با امکانات توسعه 

این پدیده اجتماعی با بروز .یگر این مشکل اجتماعی ترافیک نامیده می شودعمران شهری در مسئله حمل و نقل است؛ به عبارت د

مشکالتی چون اتالف وقت، هدر دادن فرصت های مناسب زندگی، آلودگی صوتی و هوایی،هدر رفتن سرمایه ای ملی مانند انواع 

د هایی در زندگی جوامع بشری باعث سوخت های الزم، مشکالت روحی و روانی ، ناراحتی های عصبی و... همراه است. چنین پیام

این  در.شده که شاه کلید حل مشکل ترافیک را، انسان بدانند؛ و همین مسئله کار متولیان امر ترافیک را با مشکل روبرو کرده است

 می رقرا استفاده مورد دنیا درکشورهای پیشرفته گسترده صورت به که است کاربردی های روش ازجمله ترافیک سازی آرام میان

 اثرات کاهش برای ترافیک مهندسان شهری و برنامه ریزان توسط که است هایی راه از یکی ادراکی به روش ترافیک سازی آرام گیرد.

 ادراکی روش های شود. می گرفته ه ها بکار را موتوری غیر کاربران وضعیت بهبود و رانندگان رفتار موتوری، تغییر نقلیه وسایل منفی

 درک بر تأثیر با که هستند راحتی اجرا، روش های نظر از و هزینه کم اصالحات یا و اقدامات شامل طور کلی به ترافیک سازی آرام

 به اقدامات دسته این رانندگان، حواس خود آگاهی در زیرکانه و مستقیم غیر تأثیر دلیل به که کند می را کنترل او رفتار راننده،

 خط و راه کنار وگذاری تابل ترافیک سازی ادراکی آرام اقدامات میان در شوند. می مطرح طوالنی تأثیر با و ابزار موفق یک عنوان

تهران به دلیل بافت قدیمی و تاریخی و باریک بودن عرض معابر و همچنین جزو  12برد.درمنطقه  نام توان را می راه سطح کشی

رافیک می باشد بنابراین الزم و ضروی می نماید تا با قدامات مناطق اصلی طرح ترافیک بوده ودارای مشکالت زیادی در حوضه ت

الزم در منطقه، آرام سازی ترافیک صورت گرفته و همچنین ازمهاجرت این منطقه که ازدالیل اصلی مشکالت ترافیکی بوده جلوگیری 

 نماید. 
 

 پیشینه تحقیق -9 

 پیشینه داخلی -9-6
مسکونی، به این  محالت پایداری در موثر ترافیک،راهکارهای سازی عنوان آرام (، درمقاله ای با1111. حسن پور ونظرزاده)1

قل از حمل و ن یزیدر فلسفه برنامه ر رییتغ ینگاه کل کیو در  یشخص یموتور لیآمد و شد وسا تیمحدودنتیجه رسیده اند که 

و  یحمل و نقل موتور لیرشد وسا یها تیمحدود جادیبا ا کیحل مشکالت تراف یبرا یکننده رفت و آمد به روند دیروند تول

 زانیاز کاهش م یکشورها حاک گریدر د کیتراف یآرام ساز اتیتجرب ی. بررسافتی یمهم گاهیشهر جا یداریدر مباحث پا یشخص

 مناسب به یمنیو ا تیمجور و با امن ادهیمحله مردم وار پ کی تیراهکار و در نها نیدر اثر ا یو رانندگ ییراهنما میتصادفات و جرا

محدود به استفاده از سرعت  یساز آرام یاکثر پروژه ها رانیاست حل آنکه در ا یکودکان و افراد ناتوان و کم توان جسم یبذا ژهیو

 است. همراه نبوده یو متاسفانه در اغلب موارد با مطالعات امکان سنج شده رهایگ

آن، مورد مطالعه قرارداده وبه این  های روش و ترافیک سازی آرام (،در مقاله ای تحت عنوان بررسی1111. طحانی وهمکاران)2

 بروزتصادفات از جلوگیری در روش این اهمیت دهنده نشان سازی آرام های روش روی مطالعات نتیجه رسیده اند که گستردگی

 تصادفات از ناشی تلفات کاهش و ایمنی افزایش جهت در سازی آرام مختلف های روش از استفاده شهری، معابر در خصوص به است
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 سازی آرام های روش غیرموتوری است. نقلیه وسایل مدهای ایمنی افزایش ترافیک سازی آرام اصلی هدف است. ضروری امری

 بیشتری دارد. کاربرد فیزیکی های روش ایران کشور در و است انسانی و فیزیکی قسم دو بر ترافیک

 با مسکونی محالت در ترافیک سازی آرام شهرسازانه های تحت عنوان روش (، در مقاله ای1111.صادقی اقدم و ذبیحی)1

 از حصر و حد بی استفاده و شهرها افزون روز کیفیت محیطی، موردمطالعه قرار داده و به ایننتیجه رسیده اند که رشد ارتقاء رویکرد

 اقدامات از یکی ترافیک سازی آرام است. آورده فراهم را مسکونی محالت باالخص شهری معابر کیفیت کاهش موجبات اتومبیل

 در و شده نقلیه وسایل توجه سرعت قابل کاهش باعث باال چندان نه های هزینه صرف با تواند می که شود می محسوب مهندسی

 می سازی آرام طرح های اجرای که آنجایی از گذارد. جای بر مشخص تاثیری آنان از ناشی تلفات و تصادفات نرم کاهش در نتیجه

 تعیین مقاطع و سازی آرام های ابزار انتخاب در باید نماید مواجه تغییر با را محلی های خیابان خصوص به معابر ترافیک روند تواند

 شود. اعمال الزم دقت آنها اجرای جهت مناسب

مطالعه قرار داده وبه این ترافیک،مورد  آرام سازی و کنترل (،در مقاله ای تحت عنوان روش های1111. حسن پور و همکاران)1

 بازسازی جدید های خیابان در یا و کرد اضافه موجود خیابان های در می توان را ترافیک آرام سازی نتیجه رسیده اند که اقدامات

 افزایش به عمل این باشد می و... عرضی تغییرات و کسازی باری عمودی، سطح در ات تغییر شامل اقدامات این گرفت. در نظر شده

 کرد. اشاره صدا و سر کاهش به می توان جانبی آثار از و است دوچرخه سواران و افراد پیاده برای ایمنی

 ی مسکون یه هامجموعباز یدر فضا یاجتماع یبر زندگ کینقش تراف (، در مقاله ای تحت عنوان 1111. انصاری وهمکاران)1

 در اجتماعی زندگی ه قرارداده وبه این نتیجه رسیده اند که  تحقق، مورد مطالعنیدر شهر قزو یدو مجموعه مسکون یمطالعه مورد

 سرعت کاهش دارند، بیشتری فعالیت که ساکنینی دارند. با یکدیگر معناداری تفاوت بررسی مورد طرح دو در ترافیک مدیریت بعد

 دلیل به اول، همسایگی واحد طرح در کردند. ارزیابی بیشتر پرسش شوندگان سایر به نسبت را خود زندگی محل تردد حجم و

 اند. نظرگرفته در باالتری اولویت پیاده برای آن در و است کمتر سواره سرعت حرکت متنوع، ترافیکی مدیریت ابزارهای از استفاده

 توانمی  ، مجموع در اما نیست معنادار محیطی، پارکینگ های تأمین و سواره کاهش خوانایی بعد دو در اجتماعی زندگی وجود ولی

 دهد. می قرار تأثیر تحت را اجتماعی زندگی معناداری به صورت ترافیک مدیریت کرد که ادعا

 

 پیشینه خارجی -9-6
ی  تحت عنوان شناسایی کوه سرعت، یک دستگاه آرام سازی ترافیک، به عنوان نقطه (، در مقاله2118سحو و پاندی الومالی) .1

آلودگی محیط زیست در جاده های شهری تحت تاثیر ترافیک، مورد مطالعه قراداده وبه این نتیجه رسیده اند که  مطالعات  برای

متعدد در ارتباط با دستگاه های کنترل ترافیک، اطالعات مربوط به میزان ترافیک وسایل نقلیه و جابجایی در جاده ها، ناچیز است. 

ترافیک سنگین در جاده ها به ویژه در تقاطعات انجام شده است. از سوی دیگر، دستگاه های کنترل  اخیرا، مطالعات بسیاری در مورد

کننده ترافیک برای کاهش سرعت خودرو ها و افزایش ایمنی جاده مورد بررسی قرار گرفتند، اما فاکتورهای زیست محیطی آن ها 

تقریبا به میزان سه برابر در تقاطعات بوده، در حالی که برای  Znو  Cuمورد توجه قرار نگرفت. در مطالعه حاضر، رابطه بین غلظت 

تا فاصله  1 < است تقریبا به میزان دو برابری در مقایسه با آن دو یافت شده است. شاخص بار آلودگی Pbعامل دیگر که فلز سنگین 

ودگی تولید شده شناسایی شده اند. عالوه بر متر از کوه ها مشاهده شده و این مناطق به عنوان مناطق تلقیحی برای آل 8.1-7.7

این، سطح خاکستری مانند با وجود فلزات سنگین ممکن است به دلیل ایجاد مجدد حرکت های وسایل نقلیه باشد که برای موجودات 

ستگاه م یک دزنده تهدید کننده است. بنابراین، الزم است که این مسئله زیست محیطی را مدنظر قرار دهیم، ما پیشنهاد می کنی

 کنترل کننده ترافیک برای کالس های مختلف وسایل نقلیه به عنوان جایگزین پیشنهاد شود.  

ی  تحت عنوان اقدامات آرام سازی ترافیکی و تاثیر آنها بر تغییر سرعت، مورد مطالعه (، در مقاله2111هرمان و همکاران) .2

تأثیرگزاری کاهش سرعت در بعضی عوامل و مقیاس های آرام سازی ترافیک است. قراداده وبه این نتیجه رسیده اند که بانشان دادن 

برای دستیابی به این تأثیرگزاری، سنجش های میدانی در بخش های خیابان با عوامل آرام سازی ترافیک متفاوت در مناطق مختلف 

ر بخش های خیابان، با مشخصات یکسان اما بورگوس در شمال اسپانیا انجام شد. این سنجش ها با دیگر سنجش های واقع در دیگ
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بدون عوامل آرام سازی ترافیک، مقایسه شدند. در نهایت، نتایج نشان داده شده و چند پیشنهاد برای بهبود تأثیر و سودمندی ارائه 

 می شوند.

ه ل ترافیک به وسیل(، درکتابی تحت عنوان ارام سازی ترافیکی به این نتیجه رسیده اند که کنتر2111گلدن وهمکاران) .1

کاهش سرعت اتومبیل ها و حجم ترافیک در جاده های محلی، باعث افزایش کیفیت زندگی در مناطق شهری، حومه و روستایی 

اجرای طرح آرام کردن ترافیک در جاده های مسکونی نشان دهنده ابزارهایی است که مهندسان و برنامه ریزان ترافیک  شده است.

 نیازهای اجتماعی گسترده تر، از طریق تسهیل حرکت ایمن و کارآمد تمام کاربران جاده ای استفاده کنند.می توانند برای رفع 

 اقدامات کنترل ترافیکی می تواند کمک کند تا جاده ها را تغییر داده و همچنین مکانی برای جوامع ایجاد شود.

بر روی زندگی شهری، به این نتیجه رسیده  رام بخش ترافیکی(،در مقاله ای تحت عنوان اثرات مداخالت آ2111نتو و بارباسا) .1

 می( تقسلیبرزدر ) زونتهیبلو هور یها ابانیاز خ یمجموعه ا لیو تحل هیمورد استفاده در تجز یارهایمع زمینهبه  طیشرااند که 

 نیتحقق ا زیو نی کیترافکنترل هر سطح مداخالت  نیشدند. روابط ب میبه پنج دسته تقس کیتراف کنترل زانیشدند و براساس م

عت، )سر کیتراف یمهندس یفن یاجتناب از شاخص ها ل،یو تحل هیقرار گرفت. تجز یابیشهرها مورد ارز بطنی راتیو تأث طیشرا

جذب  ییتوانا ،یشهر ییتوانا شیدر افزا ،یو محوطه ساز یعماراقدامات با م نیارتباط ا ی(، به منظور درک چگونگیمنیحجم و ا

با  ادهیعابران پرا  تیفیکدر  بیترک نیکه بهتر میدیرس جهینت نی. به ای بوده استعموم یها در مکان ها آن یداریپا جیو ترو مردم

 .آورند یرا بدست م جینتا نیبهتر ،یکیتراف یها تیمحدود تیرعا

برنامه ریزی موثر در توسعه شهری (، در مقاله ای تحت عنوان ارزیابی الزامات شهری رانندگی در محوری از 2111میتاس) .1

سالنه به این نتیجه رسیده اند که در این زمینه روش ها و تکنیک های کنترل کننده ترافیک از مداخالت نقطه ای به سطحی منطقه 

رد با این حال، شرایط جدی در مو اثرات مثبت آن بر ایمنی ترافیک و محیط زیست بی تردید وجود دارد. ای تکامل یافته است.

علی  استفاده از این ابزار وجود دارد، که باید به منظور جلوگیری یا به حداقل رساندن عوارض جانبی نامطلوب مورد توجه قرار گیرد.

رغم جنبه های فنی و شرایطی که از مباحث بین المللی شناخته شده اند، جنبه های استراتژیک )اثرات اقتصادی و پیش نیازهای 

 کنترل کننده است.سیستم کنترل کننده( 
 

 روش تحقیق -4

تحلیلی بوده و روش تحقیق در رابطه با مبانی نظری پژوهش،شناخت -تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی

جامعه آماری این پژوهش  وتحلیل داده ها اسنادی وکتابخانه ای ودررابطه با بررسی نمونه موردمطالعه،مطالعات میدانی می باشد.

هزار نفر می باشد که  211111می باشد که تعداد به طور تقریبی 1111شهر تهران در سال 12سال درمنطقه 11شهروندان باالی 

از آنجا که جامعه آماری کسترده بود و تراکم  نفر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.  171حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 

ای که یکی از شیوه شهر تهران متفاوت بود، از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله 12نیز در نقاط مختلف درمنطقه جمعیتی 

های نمونه گیری احتمالی است استفاده می باشد. و توزیع پرسشنامه و جمع آوری اطالعات بر روی آنها صورت می گیرد. در این 

ی آماری ما قرار می گیرند. و نفردر نمونه 171ران استفاده می شود و طبق این فرمول تحقیق برای برآوردحجم نمونه ازفرمول کوک

از  برای تعیین حجم نمونه این پژوهششود. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه ی تحقیق با استفاده از آلفای کرونبام محاسبه می

)احتمال وجود صفت(  p( در نظر گرفته شده و مقدار d- 11/1)11/1فرمول کوکران استفاده شده است. و مقدار دقت احتمالی آن 

می باشد. البته ذکر این نکته  حجم جامعه آماری Nلحاظ شده است. و مقدار  1/1)احتمال عدم وجود صفت( نیز  qو مقدار  1/1

گیریم در غیر این می  1/1در دست نباشد آنها را  qو  pالزم است که اگر میزان احتمال صفت و احتمال عدم وجود صفت یعنی 

 .شود می استفاده کوکران فرمول نمونه از حجم برای برآورد تحقیق این . درصورت میزان موجود را محاسبه می کنیم
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 چارچوب نظری تحقیق -5

 آرام سازی ترافیک-5-6
تن با در نظرداش ستیبا یم دار،یکند، نخست آنکه حمل و نقل پا یبه سه مولفه اشاره م داریپا یدرخصوص حمل نقل یتلیب

در جهت رفع  داریآن که منافع حاصل از حمل و نقل پا گریها باشد، د یبوده و در جهت کاهش آلودگ یطیمح ستیمالحظات ز

 تایباشد و نها التیعادالنه و منصفانه همگان به خدمات و تسه یدسترس جادیو ا یععدالت اجتما یآحاد جامعه و حرکت به سو ازین

 .است داریحمل و نقل پا یمولفه ها ضوررت ها ریحفظ سا نیبودن آن در ع یصادشبکه و اقت ییکارا

ل حمل و نق یاز الزامات اساس یکی ،یشهر یداریپا ناز ارکا یکیبه عنوان  داریپا یبا طرح حمل و نقل شهر یو کنورث ومنین 

 کیتواند به عنوان  یم کیتراف یکه آرام ساز دیافزا یدر محالت عنوان کرده و م ژهیو بو یدرون شهر کیتراف یرا آرام ساز داریپا

 کیرافت ی. هدف آرام سازردیقرار گ یمورد بررس ریمس یکالبد راتییتغ کیحمل و نقل و نه فقط به عنوان  یزیفلسفه در برنامه ر

 ادهیه پب شتریب شیو با گرا یحمل و نقل عموم یسامانه ها تیجامعه با حما ییو ارتقاء خوداتکا لیبه اتومب یشامل کاهش وابستگ

  (.1: 1112کتولی، نظری )است یو دوچرخه سوار یرو

 :کند یارائه م داریتحقق حمل و نقل پا یرا برا ریز یراهبردها یو

 ،یاصل یها ابانیدر خ کیتراف یآرام ساز ،یدرون شهر یطوالن یکاهش سفرها ،یموتور هیسرعت وسائل نقل نیانگیکاهش م

 ینگاه کل کیو در  یشخص یآمد و شد وسائل موتور تیمحدود ،یو حمل و نقل عموم یدچرخه سوار ،یرو ادهیگسترده پ جیترو

 تیدودمح جادیبا ا کیحل مشکل تراف یبرا یرفت و آمد به روند دکنندهیتول یحمل و نقل از روند یزیدر فلسفه برنامه ر رییتغ

جهت کاهش  دری و انجام اقدامات نیزم یحمل و نقل و کاربر یهاساست  نیو تضم یو شخص یحمل و نقل موتور لیرشد وسا یها

 (.1: 1112کتولی، نظری ت)و اضافا صی. با تلخیموتور هیوسائل نقل شتریبه خدمات ب ازین

 

 روش های آرام سازی در محالت مسکونی -5-6

 :روش فیزیکی

 های شهرسازی، اصالح هندسی راهها و ...روش -

 گیرها(روش های کنترل سرعت)سرعت  -

 (ITSسیستم های هوشمند حمل ونقل) -

 

 :روش های انسانی

 مشارکت شهروندان -

 (1: 1111مدیریت)شهر،منطقه، ناحیه وبا تاکید برنقش افرینی مدیریت محله()سجادیان،  -
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 های آرام سازی ترافیکیتکنیک -5-9
 (9 :6931خالصه تجهیزات آرام سازی ترافیک)افندی زاده و همکاران،  -6جدول

 
 

 یاجتماع یداریو پا کیتراف یساز آرام انیارتباط م -5-4
 یکیزی( در کنار طرح فکایدر آمر1121یدر طول سالها یکلرنس پر دهی)ا یگیهمسا یمحالت و واحدها یطراح دهیا یاز ابتدا 

 یتعادل از نظر اجتماع جادیمحله و ا تیهو ط،یحس تعلق به مح جادی، ا هیهمچون تعامل با همسا یمحدوده، اهداف اجتماع نییو تع

اما بعد .بوده است یارتقاء روابط اجتماع یبرا یابزار شهیمحله هم یرو نی( از ا227: 1112مد نظر بوده است.) کارمونا و همکاران ، 

 یالگو رواجمدرن  یشهرساز یکرد. و از جمله دستاوردها رییآن ساختار محالت را دچار تغ یدخالت کالبد یالگوها ونیزاسیاز مدرن

 لیبدت یشهر یبا دوام و مورد اعتماد طراح یالگو کیبه  یو سهولت طراح یبواسطه سادگ یدر شهرها بود. شبکه شطرنج یشطرنج

شکل گرفت که همه به همراه  یعمود بر هم و مشابه ا یها و کوچه ها ابانیآن خ یاجرا جهیو در نت (.21: 1111،دیرابرتز و گر)شد

 یاه که از راه دادندی م حیترج یاصل یها ابانیخ یاتالف وقت در راه بندانها یبودند که بجا یرانندگان یبرا یانبریداشتند و م

 ساختار شبکه منجر به دخالت در بافت محالت رییتغ نیا نیکرد استفاده کنند. بنابرا یعبور م یکه از دل محالت مسکون یانبریم

د آمد و ش یبرا یرا به مکان یمحل یها و کوچه ها ابانیخ ،یشطرنج ی. الگوبودالت شده به درون بافت مح یشهر کیتراف قیو تزر

 یها کوچه ها و ابانیبه خ یاصل یابانهایخ نیسنگ کیاز تراف ییرها لیکه به دل ییها لیکرد، اتومب لیتبد یموتور هینقل لیوسا

 نیو آرامش ساکن شیکردند. حضور خودروها آسا یها از آنها عبور م ادهیآوردند و با سرعت و بدون توجه به حضور پ یپناه م یمحل

موجب  نی. همچنکندی م دیاز کودک تا کهنسال و از سالم تا معلول را تهد ادهیپ نیهر لحظه عابر لیرا سلب و خطر برخورد با اتومب
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 جهینت نیبه ا زین هعقب ماند یو حت تهشرفیاز ملل پ یاریمنظور بس نیشود که بد یشهروندان و سلب آرامش آنها م تیکاهش امن

خود دست خواهند  یزندگ یدر محله ها یادیز یها تیفیبه ک یمحل یابانهایدر خ کیتراف تیریو مد یساز که با آرام دندیرس

 نییو تع نییپا یها در سرعت یبه رانندگ قیرانندگان را تشو ،یکیزیبا اقدامات ف کیتراف یساز ( آرام12: 1112. )پاکزاد، افتی

هد. از د یم شیسبز اختصاص داده شده را افزا یو فضا یکیتراف ریغ یها تیرا که به فعال ییفضا زانیم یساز کند. آرام یشده م

 ودش یم ییبایسبب ارتقاء سالمت و لذت بردن از ز یرو ادهیپ التیتسه شیو افزا کی، کاهش تراف یمحل طیبهبود مح یطرف

(Karuppannan, Sivam, 2011: 853). 

 

 ترافیک به فرهنگی و اجتماعی نگاه ضرورت و اهمیت -5-5

 هم و ترافیکی( تولید )باز تداوم هم خواهد ترافیکی،می های کنش ناخواسته و خواسته نتایج در تامل با ترافیک شناسی جامعه

 حوزه تحرک در داده رم دگرگونی های که گفت توان می بنابراین کند. تبیین و درک را ها اجتماعی انسان زندگی تحرکات دگرگونی

 بینی پیش هیچکس که نتایجی علت به حدی وتا هستند، آنها وقوع خواستار تعمداً افراد که علت این به ای اندازه تا جایی جابه و

کارشناسان  از برخی چه ندارد. اگر قرابتی هیچ مهندسی رویکرد با اساساً موضوع این و دهند. رم می نیست، آن خواستار یا کند نمی

می  غیره و نقلیه وسایل ها، راه ها، جاده مانند کیفیت ترافیک های زمین و مادی عناصر تأثیر تحت را ترافیکی رفتارهای انواع ظهور

از  پیش و بیش ترافیکی، افعال از بسیاری که شد غافل نکته این از می توان سختی به است(، اما درست ای اندازه تا البته )که دانند

 رفتارهای انواع از یکی عنوان به پلیس و رفتارعابران راندن، چگونگی که معنا این به است. اجتماعی و انسانی عوامل تاثیر تحت هرچیز

 دیگری چیزهای (. تا111: 1171دارد)عبدالرحمانی و همکاران،  قرار فرهنگی و رفتار اجتماعی الگوهای تاثیر تحت قویاً ترافیکی

 اهمیت بسیار ترافیکی های عنوان زیرساخت به ها خودرو کیفیت و عالیم جاده، مانند اموری چه اگر- عالیم و جاده مانند

 در اخالقی تنظیم های و اجتماعی تداوم رفتارهای جز به چیزی ترافیکی، رفتارهای دیگر انواع و راندن های شیوه دارند.بنابراین

 برگرفته حدزیادی ؛ تا رانندگی و راهنمایی های پلیس حتی و پیاده عابران رانندگان، تنظیم رفتار الگوهای این رو، از نیست. جامعه

 است. کشور همان در بسط یافته اجتماعی قواعد و معیارها از

 

 یو انضباط اجتماع ینظارت اجتماع کردیرو -5-2
 یا ارتباطه هینظر گریاز د شیب ینظارت اجتماع ایکنترل  کردیکه رو رسدیبه نظر م ،یمختلف جامعه شناس یها هینظر انیاز م 

 گر،یافراد نظارت دارد. به عبارت د یاست که بر رفتارها یندیفرآ ،یانضباط اجتماع رایدارد، ز یتنگاتنگ با مفهوم انضباط اجتماع

 یآن م تیزم به رعاشده و آنها را مل فیافراد تعر یجامعه است که به طور مشخص برا یهنجار یهمان الگوها یانضباط اجتماع

ز جامعه ا یاریتنگاتنگ وجود دارد. بس یارتباط یکنترل با نظارت اجتماع هیو نظر یمفهوم انضباط اجتماع نیمنظر ب نیکند. از ا

ن توا یشود. به عبارت بهتر م یم ییموجب همنوا یری. جامعه پذدانندیم یریجامعه پذ ندیرا ادامه فرآ یتماعشناسان، کنترل اج

 یها سمیمکان رد،یصورت نگ یاریبه طور اخت ییهمنوا یاست، اما وقت یاریدواطلبانه و اخت یینوع همنوا کی یریگفت جامعه پذ

(. طرفداران 111، ص 1111روند )ستوده،  یبه کار م یو انتظارات اجتماع هاهنجار یو اجرا لیانتقال و تحم یبرا یکنترل اجتماع

از  هم رفته پر یرو یزندگ رایز ،ییبه رفتار مجرمانه در جامعه توجه داشت نه همنوا دیباورند که با نیبر ا یکنترل اجتماع هینظر

دهند که جامعه قادر است، رفتار آنان را  یم شانن ییهمنوا یاجتماع یبا هنجارها لیدل نیاست. مردم تنها به ا بیوسوسه و فر

 (.118، ص 1111وجود داشته باشد )ستوده،  یکم یهمنوا نبود؛ ممکن بود یکنترل نیکنترل کند و اگر چن

ار را به ک یمفهوم وجدان جمع یاجتماع یعامل فشارها نییتع یبرا میدورک لیام ژهیاز جامعه شناسان به و یاریبس ن،یبنابرا

کنند تا جامعه دچار هرج و مرج  حیتشر یاجتماع یرا از الگوها یاجتماعی ها جامعه و گروه تیحما یچگونگ ق،یطر نیاز ا ات بردیم

 یاست تا جامعه را از انحرافات اجتماع یقدرت کنترل و نظارت اجتماع یانضباط اجتماع جه،ینشود. درنت یاجتماع یختگیو از هم گس

در  های بررس جینجات دهد. نتا -کند  یم دیجامعه را تهد یاست و بقا یاجتماع یهای جامعه و همبستگ یکه موجب نابود -

باشد، اما در  وندیو پ ییجامعه موجب همنوا رعامل ممکن است د کیکه،  یمختلف، متفاوت است؛ به طور یها وامع و گروهج
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با توجه به ساختار جامعه،  زین یکنترل اجتماع یها هیها، عوامل و رو وهیش ،یاساس نیشاخص و نشانه انحراف. بر هم گریجامعه د

کنترل  یها وهیجوامع ممکن است بر ش یو عوامل کنترل کننده متفاوت است. در برخ یاجتماع یشکل حکومت، فرهنگ، نهادها

و  یکنترل یها وهیو مدرن از ش دهیچیاز جوامع پ یکه در پارها یشود؛ در حال دیتأک یو آداب و رسوم عموم یروابط عرف ،یدرون

 ندیآ. به اعتقاد جامعه شناسان اگر فردیبه کنترل درآ یاستفاده شود و ابعاد مختلف رفتار اجتماع عیوس اریو بس شرفتهیپ ینظارت

مجرمانه  یانحراف و رفتارها ،یچیامکان سرپ زانیدچار نقصان شود؛ به همان م ایجامعه بر افراد، کم  یماعکنترل و نظارت اجت

 یه ساز طراححادث یاز تخلفات رانندگ یریو جلوگ یکیمسائل تراف یبرا یطرح انضباط اجتماع یاست وقت یشود. گفتن یم شتریب

 در جامعه مطرح یکیو انضباط تراف یکنترل نظم اجتماع یبرا یانتظام یاو طرح ه نیمجموعه قوان نیدهد که ا یشود؛ نشان م یم

 .شودی م

 

  مولفه های انضباط اجتماعی -5-7
و  نیهمتراز م یانضباط اجتماع یها از مؤلفه یکی به عنوان یکیاساساً انضباط تراف: الف: انضباط ترافیکی یا هنجار ترافیکی

 ندیشدن به کمک فرآ یاجتماع ندیگذاشته شده است. فرآ یانتظام یرویو ن سیاست که به عهده پل یژهایامور و نیتر یاساس

 یم بندینسبت به آنها پا ،یکیتراف نیمقررات و قوان تیضمن رعا یو شخص پردازدی م یکیتراف یهنجارها یساز یبه درون یریادگی

کنترل  ندینظم از فرا یبرقرار یبرا ردیمطلوب صورت نپذ یشدن به شکل یشود. حال اگر اجتماع یحاکم م یکیشود و انضباط تراف

هماهنگ  یاربلکه ب ست؛ین یساز یشدن است به منزله مکمل درون یاجتماع ندیکه مکمل فرآ ندیفرآ نیشود. ا یو نظارت استفاده م

 یمال ماع مهیاز اهرم تذکر و جر یریگ با بهره سیپل یکنترل و نظارت از سو ندی. فرآرودیدوباره به کار م ییساختن و اصالح همنوا

و  کیتراف یشدن هنجارها یدرون یشدن موفق، مساو یتوان نشان داد: اجتماع یم ریشدن را به صورت ز یاجتماع ندیشود. فرآ

ارت نظ یکیتراف ینکردن هنجارها تیو رعا یکیتراف ینشدن هنجارها یدرون یشدن ناموفق، مساو یاجتماع به هنجارها و یبندیپا

 یه خوبشوند که ب یم بندیپا یکیتراف یبه هنجارها یافراد زمان ن،یبنابرا .است  یکینظم تراف ییو کنترل، اصالح نشدن و همنوا

 یو رانندگ ییکرده و از مقررات راهنما یرا بهتر درون یکیتراف یحال افراد هنجارها نی. در اشندشده با یو اجتماع ریجامعه پذ

 یکیتراف یهنجارها ،یو انضباط ختهیشوند، آنها به طور خودانگ یدر افراد درون یکیتراف یکه هنجارها یکنند. در صورت ینم یچیسرپ

 (.18: 1111)کالکی ونیزخانی، شود  یحاکم م انضباط معه،آن جا یکیتراف یبر فضا جهیکنند و در نت یم تیرا رعا

 

 به کارکنان و ی. اخالق شغلیسی: کارکنان و سازمان پلرودی به کار م یبه دو معن سیپل نیکلمه الت : یاخالق یهنجارها :ب

 تیدر جامعه مأمور یسیپل یاست. اگر چه رسته ها سیسازمان پل فیمختص وظا یا اخالق حرفه یمرتبط است ول سیافسران پل

وجود  یمشترک یهنجارها دیبا کنیمرتبط هستند، ل گریشدن نقش ها به همد یرا به عهده دارند و بر اساس تخصص یمختلف یها

 اخالق حرفه ای یاخالق یهنجار مشترک، هنجارها نیرا به هم ربط دهد. ا یسیپل یها تیها و مأمور داشته باشد که همه تخصص

 یم سیپل یاخالق یهنجارهاپردازد.  ینقش خود در جامعه م یفایکه در جهت خدمت به مردم، به ا شودی خوانده م سیپل یا

ارزش ها در سازمان  نیشود. ا هیو ... ته یمنشور اخالق، نظامنامه اخالق ،یمختلف مانند چشم انداز اخالق ینیتواند در چارچوب عناو

. دهدیها و تعهدات را مدنظر قرار م یاز ارزش یمتفاوت یها تیمختص آنها، اولو یو اقتصاد یمختلف با توجه به تعهدات اجتماع یها

کارکنان، ارزش ها و  یشغل یو ارزش ها یتوجه به اخالق فرد یالزم است به جا ینظام نامه اخالق ایمنشور  هیدر ته نیبنابرا

 (.111-111: 1171 ،یمیشود )کر نیتدو یسازمان به صورت کل یها تیمسئول
 

ب که انقال رودی به شمار م یا نهیزم رایشود، ز فیتعر اجتماعی انضباطتواند به منزله  یم ینیاعتقادات د :  ینید یهنجارها :ج

و تکامل فرهنگ جامعه  ییها و مصرفگرا یو بزهکار تیرفتن عوامل فساد، جرم و جنا نیآورده و موجب از ب دیرا پد یاسالم

اعتقادات و  اذعان داشت که توانیم ،یاساس نیو کار شده است. بر ا ثاریمانند تقوا، ا یانسان یواال ینمودن ارزش ها نیگزیجاو

 (.1171ما، )اقلیشده است فیتعری نظم و انضباط اجتماع جادیا یژگیو نیو مؤثرتر نیبه عنوان کارآمدتر ینید یبه هنجارها یبندیپا
 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


 6932 مهر و آبان، 67و  62، پیاپی 8و  7 شماره، سال سـوم 

 

88 

 

را  شرویجوامع پ یهای ژگیاز و یکی نی. همچندانندی افراد جامعه م انیروابط م میرا محور تنظ ییقانونگرا: یقانون یهنجارها :د

 نکهینخواهد کرد، مگر ا دایپ تیحاکم یا در جامعه چگاهیه یریاند. اما قانون پذ در همه شئون جامعه برشمرده قانون تیحاکم

ه به ک استیی ها از مؤلفه یکی ییروز دهند. قانونگراقانونمند از خود ب یقانون، رفتارها  یو اجرا رشیآن جامعه نسبت به پذ آحاد

 هیسا در گر،ید ی. از سوکندی م انسانها کمک یبه بهداشت روان نینقش کند. همچن یفایا ،یوحدت مل تیتواند در تقو یم یخوب

آنکه بتوان قانون را در جامعه استوار  ی. براخوردی م به هم گره ییافراد به پشتوانه قانون گرا یو جمع یمنافع فرد ،ینظم اجتماع

 .(11: 1111)کالکی ونیاز خانی، شدن ملکه ذهن افراد شود یاجتماع فرآگرد یشده ط یالگوبند یاجتماع یرفتارها دیکرد با
 

 عوامل موثر برانضباط اجتماعی -5-8
هار چ ،یدر خصوص انضباط اجتماع یو پژوهش یمقاالت علم یفیک یمحتوا لیبر اساس تحل یعوامل مؤثر بر انضباط اجتماع

 یو خانوادگ یسازمان ،یاجتماع ،یعوامل عبارتند از: عامل فرهنگ نیآن در جامعه مؤثرند. ا تیو تقو یبر انضباط اجتماع یعامل اساس

ی م حیشرت لیمحورها در ادامه به تفص نی. اابندی یو خرد تنزل م ینیبه سطح ع یکالن واحد اجتماع یاز حالت ذهن بیکه به ترت

 .شود

 ،یمؤثر بر انضباط اجتماع یفرهنگ یها داد که در ارتباط با مؤلفه هانشان افتهی: یبر انضباط اجتماع ی( اثر عوامل فرهنگالف

 تیبه تقو دیدر حوزه باورها و ارزشها با یمل یفرهنگ تیو تقو یفرهنگ تیریمد ارزشها، قابل طرح است: باورها و ریز یها مؤلفه

در  یستگیاصل شا تیبه رعا دیبا ،یفرهنگ تیریجامعه توجه کرد. در بعد مد یو انتظارات فرهنگ ارزشها شناخت ،ینید یباورها

 تیتقو بعدرد نیو کارکنان، توجه نمود. همچن نیاز عملکرد مسئول حیصح یابیارزش ن،یو توجه به نظم توسط مسئول تیرعا انتصابها،

 (.1171یما، )اقلتوجه کرد یخود نمودن عناصر مثبت فرهنگ ایو پو یفرهنگ یو بالندگ یو بوم یبه نقش فرهنگ مل دیبا زیفرهنگ ن

 

ته پرداخ یمؤثر بر انضباط اجتماع یمقاله، سه مقاله به عوامل اجتماع انیم از: یبر انضباط اجتماع یعوامل اجتماع ری( تأثب

 یدرصد مقاالت به عامل اجتماع 11 گر،ید است. به عبارت یو مشارکت اجتماع یاجتماع تیرضااعتماد و ،یاجتماع گاهیکه شامل پا

در  یبه چهار عامل اجتماع دیبا یانضباط اجتماع تیتقوی نشان داد که برا ها افتهی ن،یپرداختند. بنابرا یمؤثر بر انضباط اجتماع

 (22: 1111ونیاز خانی، )کالکی توجه کرد یاجتماع مشارکت و یاجتماع تیاعتماد و رضا ،یاجتماع گاهیپا یعنیجامعه 

 

 ریز یها اثرگذار بر انضباط کارکنان، مؤلفه یسازمان یها در ارتباط با مؤلفه: یانضباط اجتماع ندی( نقش سازمانها در فرآج

 تیآموزش و تقو ستمیس یریکارکنان، به کارگ زشیو انگ زهیانگ تیو نظارت، تقو تیریمد فرهنگ یها است. مؤلفه ریچشمگ

 در لیذ یها شاخص ازمندیو نظارت در سازمان ن تیریمد فرهنگ.اثرگذار خواهد بود یسازمان انضباط کارکنان در نیمشارکت ب

 ،یتیریدرست و منظم، خودمد یزیر افراد مستعد و توانا، برنامه نشیگز ح،یصح تیریمد: کارکنان و فرهنگ آن سازمان است هیروح

 .افراد یو توجه به تخصص تیرسم رعامل،یمد یرهبر وهیکنترل و نظارت، توجه به ش ستمیس یریکارگ به ،یخودگردان ،یخود کنترل

 تیرضا شیافزا .اثرگذار است اریانتظام رفتار و عملکرد کارکنان بس ای یکارکنان سازمان در نظم بخش زهیانگ تیو تقو زشیانگ عامل

افراد  یانسان یاه به جنبه توجه عدالت و انصاف و ستمیس یریبه موقع، به کارگ هیو تنب قیافراد پرکار، تشو قیکارکنان، تشو یشغل

 .(1171)اقلیما،است کارکنان عملکرد تیکارکنان در جهت تقو زشیانگ تیاثرگذار عامل تقو یها از شاخص
 یو درون ذهن یریاست که به جامعه پذ یواحد اجتماع نیوکوچکتر نیاول خانواده: یعامل خانواده بر انضباط اجتماع ریتأث :د

مانند آموزش و پرورش  یاجتماع یمشارکت در نهادها یپردازد تا برا یکودکان و فرزندان م اذهان در یاجتماع یکردن هنجارها

 هخانواد ن،یو کسب و کار در بازار تجارت آماده شوند. بنابرا یاقتصاد یبه عنوان مثال مساجد، نهادها ینید ینهادها مدرسه، یعنی

سطح  ن،یوالدی اجتماع گاهیکند. پا یم فایمهم ا یکردن رفتار کودکان و نوجوانان نقش یاست که در انضباط یواحد اجتماع نیاول

 ن،یمؤثر دارد. بنابرا ینقش در انضباط رفتار کودکان و نوجوانان نیوالد یلیآنان و از همه مهم تر سطح تحص یدرآمد، منزلت شغل

 تیدر خانواده و رعا یریپذ تیمسئول و یشناس فهیحس وظ گر،یکدیبا  نینحوه روابط والد نینبا فرزندان و همچ نیروابط والد

 و یرفتار و کنش انسانها در عرصه اجتماع کردنی عوامل مؤثر بر انضباط نیو فرزندان از مهم تر نیوالد نیحقوق و عدالت در ب

 (. 12: 1111)کالکی ونیاز خانی،جامعه است
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 نگارندگان ،پژوهش مدل مفهومی-6نمودار

 تجزیه وتحلیل  -2

تواند موضوع پژوهش را توجیه نماید باشد و رسیدن به آن اهداف میاز آن جایی که هر پژوهش به دنبال اهداف خاص خود می

رای ب را به سوی شناخت بهتر هدایت و زمینه را شگرانهای محققان و پژوهلذا انجام پژوهش، تجزیه و تحلیل آماری و بررسی یافته

. گیرد می قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد بخش دو در گردآوری شده، های داده فصل این درسازد. های بعدی آماده میپژوهش

. در بخش اول، اطالعات توصیفی متغیرهای به بررسی آمار توصیفی و در بخش دوم به آمار استنباطی اشاره می گردد اول بخش در

جداول و نمودارهای توزیع فراوانی و درصد ارائه شده است. در بخش دوم نیز نتایج مربوط به سؤاالت با شناختی به صورت جمعیت

 .باطی ارائه گردیده استناستفاده از آمار است

 

 یافته های توصیفی تحقیق -2-6
در و تاهل   التیتحص زانیم ت،یسن، جنسشامل:  یمشخصات فرد نهیقسمت اطالعات مربوط به پرسشنامه در زم نیدر ا

 شده است. حیمنعکس و تشر یجدول

 

 تیجنس نوع براساس ها یآزمودن فیتوص
 ریمقاد. هستند زن نفر 11 و مرد، دهندگانپاسخ از نفر 271 که داد نشان افراد تیجنس نوع اساس بر نمونه افراد عیتوز جینتا

 .است داده نشان ریز جدول در عیتوز یدرصد و یفراوان

 تیجنس نوع براساس ها یآزمودن فیتوص-6لجدو

 درصد فراوانی متغیر 

 جنسیت
 65 35 زن

 75 682 مرد

 611 986  مجموع

 

 تاهل تیوضع براساس ها یآزمودن فیتوص
 یفراوان ریمقاد. هستند متاهل نفر 281 و مجرد، دهندگانپاسخ از نفر 111 که داد نشان تاهل برحسب انیپاسخگو یفراوان عیتوز

 .است داده نشان ریز جدول در عیتوز یدرصد و

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


 6932 مهر و آبان، 67و  62، پیاپی 8و  7 شماره، سال سـوم 

 

81 

 

 تاهل تیوضع براساس ها یآزمودن فیتوص-9جدول

 درصد فراوانی متغیر 

 تاهل
 63 666 مجرد

 76 671 متاهل

 611 986  مجموع

 

 سن اساس بر ها یآزمودن فیتوص
. است داده نشان جدول در که همانگونه است آورده سن حسب بر ها یآزمودن تعداد نمودار و جدول از استفاده با قسمت نیا در

 11 با سال 11 یباال یسن گروه به مربوط یفراوان نیکمتر و درصد 28 با سال 11 تا 11 یسن گروه به مربوط یفراوان نیشتریب

 .باشد یم یفراوان درصد

 سن اساس بر ها یآزمودن فیتوص-4جدول

 درصد فراوانی سن

 67 21 61کمتر از 

61-91 31 69 

91- 41 616 67 

41- 51 81 61 

 69 51 51باالتر از 

 611 986 مجموع

 

 التیتحص تیوضع براساس ها یآزمودن فیتوص
 نیشتریب آمده دست به جینتا براساس. است داده نشان جدول در مقطع 1 در التیتحص حسببر انیپاسخگو یفراوان عیتوز

 انیدانشجو به مربوط یفراوان نیکمتر و 21.1 یفراوان درصد با نفر 18 تعداد با یکارشناس مقطع انیدانشجو به مربوط یفراوان

 .باشد یم انیپاسخگو کل از درصد 11 با نفر 11 تعداد با یکاردان

 التیتحص تیوضع براساس ها یآزمودن-5جدول

 درصد فراوانی تعداد معیار

 65 58 زیر دیپلم

 6395 74 دیپلم

 69 56 کاردانی

 6595 37 کارشناسی

 67 22 ارشد

 61 95 دکتری

 611 986 مجموع

 

 آزمون سواالت پژوهش-2-6
 دارد ؟ یکیتراف یارام ساز در  یوعوامل موثربرآن چه نقش یانضباط اجتماع. 6

استفاده شده است بر  spssبرای آزمون این سوال ازآزمون رگرسیون خطی ساده)یک متغیر مالک  و یک متغیر پیش بین( در 

است همچنین  1.127 یکیتراف یارام سازو  یانضباط اجتماعاین اساس نتایج در جدول نشان داد که ضریب همبستگی بین عوامل 

ارام در اثر  یانضباط اجتماعدرصد از تغییرات عوامل  11درصد محاسبه شده است یعنی اینکه حدود  11ضریب تعیین نیز تقریباً 

دارد  یکیتراف یارام سازتاثیر معناداری بر  یانضباط اجتماعنشان داد که عوامل  Fاتفاق می افتد. همچنین مقدار  یکیتراف یساز
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 یانضباط اجتماعصدم است در نتیجه تاثیر عوامل  1شده است و با توجه به اینکه سطح معنی داری نیز کمتر از  1.71نیز  tمقدار 

 تایید گردید. یکیتراف یارام سازبر 

 یکیتراف یارام سازو  یانضباط اجتماععوامل نتایج ضریب رگرسیون ساده بین  -2جدول 

 
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t 
سطح معنی 

 B Std. Error Beta داری

 732. 343.-  686. 236.- ضریب ثابت

 000. 4.833 328. 193. 933. یانضباط اجتماععوامل 

 

 رگذاراست؟یتاث یکیتراف یآرام ساز بر یانضباط اجتماع یمولفه ها ایآ .6

ریب نشان داد که ض یکیتراف یآرام سازبر  یانضباط اجتماع یمولفه هانتایج رگرسیون خطی ساده برای همبستگی و تاثیر  

ر وابسته یعنی درصد است ضریب تعیین میزان تغییرات متغی 11و ضریب تعیین نیز در حدود  1.121همبستگی بین این دو متغیر 

نیز برای تایید استفاده از  Fرا نشان می دهد مقدار  یانضباط اجتماع یمولفه هادر اثر متغیر مستقل یعنی  یکیتراف یآرام ساز

صدم شده است بنابراین  1سطح معنی داری کمتر از  B( و ضریب 1.71)tرگرسیون معنی دار بوده است در نهایت با توجه به مقدار 

 تایید گردید.  یکیتراف یآرام سازبر  یانضباط اجتماع یمولفه هاتاثیر  در این پژوهش

 یکیتراف یآرام سازو  یانضباط اجتماع یمولفه هانتایج ضریب رگرسیون ساده بین -7جدول 

 
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t 
سطح معنی 

 B Std. Error Beta داری

 000. 5.986  287. 1.719 ضریب ثابت

 000. 4.802 326. 073. 349. یانضباط اجتماع یهامولفه

 

 گیرینتیجه -8

 فضاهای به شکل دهی در عامل و اساسی ترین مهمترین ارتباطی، های شبکه و راهها یا معابر کاربری شهرسازی، نقطه نظر از

 راهها مهمترین است، یافته اختصاص فضاها این به شهرها اراضی از زیادی درصد بر اینکه عالوه زیرا است، شهر یک عمومی

 سه شهری ترافیک شبکۀ گفت میتوان واقع در می روند. به شمار شهری کاربریهای و فضاها اتصال محل و شهر دهندۀ عنصرتشکیل

 اصلی عملکرد

 شهری نقل و حمل و ارتباطی اساسی شبکه های نقش به عنایت با دارند. برعهده را پارک یا توقف و فعالیت ها پخش ارتباطی،

 که است از مطالعاتی بخشی انسانی های جابجایی به مربوط کارهای و ساز آسیب شناسی توان گفت می شهر، هویت تکوین روند در

 با آمیخته سوم( جهان کشورهای در )بخصوص شهرها در واقع زندگی در است. شهری زندگی مشکالت از گره گشایی آنها هدف

گروه  و انسانی جمعیت های تراکم انباشت و حاصل ساده، نگاه یک در خود که است محنت آفرینی و رنج افزا و مقوله های موضوعات

نقل  و حمل موضوع و ترافیک نامطلوب، جنبه های این جملۀ از است. تمایزیافته مشخص و محدوده های در اجتماعی مختلف های

 و اجزاء میان تعادل خوردن هم بر حاصل اجتماعی خود مسألۀ یک به ترافیک شدن بدل .است شهری معابر درون در شد و آمد و

  تلقی می شود. شهری زندگی عناصرنظام

ارام سازی  بر پیش از بیش اصرار که گرفت نتیجه توان می اندازهای تا اما گفت، توان نمی یقین و قطع به چه اگر بنابراین

 و مشکالت حل تر مهم آن از و ترافیکی رفتار الگوهای تبیین و توضیح برای ،(کشورمان مانند) یافته توسعه کمتر جوامع در ترافیک

 .است کردن فرع فدای را اصل و رفتن راهه بی به نوعی ترافیکی، نامطلوب رخدادهای

 جامعه رویکردهای به توجه از ناگزیر باشیم، داشته ترافیکی مشکالت و ترافیک از تری دقیق درک بخواهیم اگر رسد می نظر به

 رفتار الگوهای و فرهنگ زیرا.هستیم ترافیک ارام سازی با همراه ترافیک، بر اجتماعی وساختارهای فرهنگ تاثیرات بررسی و شناسانه

 و دهند قرار تاثیر تحت را ترافیک مهندسان کارآمد و دقیق های طرح از بسیاری زیادی اندازه تا توانند می آن از برآمده اجتماعی
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 هوشمند، کنترل های سیستم مانند،) ترافیک حوزه در غرب فرهنگ مادی ابزارهای از صرف برداری وکپی وامگیری در اینکه باالخره

 امکانات عملی هر از پیش داده، خرج به را توجه و دقت نهایت ...(پارکومترها،و آورند؛ وابستگی و گران پیچیده، بسیار آنها از برخی که

 .کرد بررسی آن فرهنگ به توجه با کشورمان در را مردم ازسوی آن نشر و پذیرش

 انواع و مختلف ابعاد در شهروندان مشکالت رفع برای که شهر سطح با نقش انضباط اجتماعی در مساله ارام سازی ترافیکی در

 همچنین و گردد می منطقه در تردد و زندگی جریان ساماندهی و اصالح باعث ساکنان، زندگی بهبود بر عالوه شود، می اجرا متنوع

 همراه به ای فرامنطقه مقیاس در هم و ای منطقه مقیاس در هم متعددی اجتماعی و اقتصادی محیطی، زیست پیامدهای و آثار

 عملکرد به پروژه، به نسبت آنها های واکنش و پروژه محلی اجتماع در احتمالی متضرران و پروژه این ذینفعان شناخت .داشت خواهد

 .است ضروری پروژه؛ از برداری بهره و اجرا فرایند مناسب مدیریت منظور به پروژه این احداث در شهرداری

 

 پیشنهادها

 و پروژه اطراف محالت شهروندان با را خود تعامل پروژه، برنامهریزان و مسئوالن شود می پیشنهاد :اهالی مشارکت جلب -

 به شود می پیشنهاد منظور این برای نمایند، جلب پروژه منفی آثار کاستن در را آنان مشارکت و نموده بیشتر را آنها شورایارهای

 اجتماعی گروههای سایر و رانندگان امالک، صاحبان محل، اهالی ویژه به پروژه نفع ذی گروههای نمایندگان با جلساتی دورهای طور

 اقدام پروژه اثرات کاهش جهت در آنها همکاری با مشارکتی هایی برنامه ارائه با آنان، نظرات و نکات شنیدن با و دهند تشکیل

 پیشنهاد.نمایند

 همکاری این آثار تا نماید فراهم را مختلف نفعان ذی مشارکت زمینه اجتماعی، مشاور گروه یک کمک به شهرداری تا شود می

 .باشد تر اصولی آن اجرای روش و ماندگارتر

 از برداری بهره و اجرا زمینه در خود اقدامات شهرداری تا شود می پیشنهاد:  دیگر مرتبط سازمانهای و نهادها مشارکت جلب -

 می تنها نه بخشی بین همکاریهای این .کند هماهنگ ، هستند ارتباط در پروژه با نوعی به که نهادهایی سایر همکاری با را پروژه

 .نماید کمک نیز پروژه منفی اثرات جبران در تواند، می بلکه باشد مؤثر پروژه تر سریع اجرای در تواند

 ریزی -برنامه با جاست به ، است پروژه ساخت دوره از ناشی پروژه منفی اثرات از برخی که آنجایی از :پروژه اجرای در تسریع -

 را پروژه مالی بازدهی تنها نه امر این .گردد تسریع آن اجرای در و خارج رکود حالت از پروژه الزم، مالی منابع تأمین و تر اصولی

 .رفت خواهد بین از پروژه ساخت از ناشی منفی اثرات آن کار یافتن پایان با بلکه میدهد فزایش 

 .بررسی مورد محدوده دسترسی های شبکه جامع طرح اجرای و تهیه در پیگیری و مساعدت -

 مداوم جبران و تعدیل و منابع تخصیص در نگری کل بر مبتنی حامیان سوی از پیامدها تعدیل و جبران گفت، میتوان آخر در و 

 تفصیلی طرح اهداف به دستیابی برای ، خصوصا نقش انضباط اجتماعی بر ارام سازی در 12 منطقه شهرداری اینکه به توجه با ، باشد

 گیرد، می شکل ذینفعان برای یی ها هزینه طرح، این اجرای قبل از و کند می دفاع آن اجرای از محلی ساکنان مشکالت رفع و

 مکانیسم محدوده، این در مسکن و زمین قیمت کاهش. گردد جبران و تفسیر ساکنان زندگی کلیت دل در که است الزم بنابراین،

 .گردد جلوگیری همجوار محالت ساکنان به زیان و ضرر ایجاد از امکان حد در و شود گرفته نظر در باید که است هایی

 

 منابع

 ، انتشارات اسپند هنر، تهران.«اجتماعی، نقش آن در پیشگیری از اسیب های اجتماعیانضباط »(، 1171اقلیما، مصطفی) -1

 یمنیبر بهبود سطح ا یکیتراف یاقدامات آرام ساز یبررس»(، 1111)،بهزادیفراهان ،یارمان،محمدعل ار،یزاده، شهر یافند -2

 .7-1ارتقاء ان، تهران.ص  ییاجرا یو راهکارها یمنیک،ایتراف یمل شیهما نی،اول«همحل

 یدر فضا یاجتماع یبر زندگ کینقش تراف»(، 1111انصاری ،مجتبی، پیله چی ها،پیمان، حیدری زادی، احسان) -1

،صص 1-1،فصلنامه نقش جهان، شماره «نیدر شهر قزو یدو مجموعه مسکون یمطالعه مورد ی مسکون یه هامجموعباز

1-18. 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


  نشریه علمی تخصصی شباک

 

72 

 

بسترسازی برای ارتقای » (،1171عزیزاله، مفیدی،فرخنده، حاجی حسن نژاد، غالمرضا)بهرامی،سیاوش، تاجیک اسمعیلی،  -1

،صص 1، فصلنامه نظم وامنیت انتظامی، شماره«نظم اجتماعی از طریق فرهنگ سازی ترافیکی در کودکان پیش دبستانی

111-118. 

 سوم. چاپ دانشگاهی، نشر انتشارات ،«سی سرعت» (،1112) جهانشاه، پاکزاد، -1

 یابیو ارز کیتراف یآرام ساز نینو یاهداف و روش ها» (،1111یک، هادی، روح االمینی، حامد، شیران، غالمرضا)تاج -1

-1تبریز، صص.یشهر توسعه وی معمار سازه،ی الملل نیب کنگره نیدوم، «یشهر داریتوسعه پا یروش ها در راستا ییکارا

11. 

 نیاول ،«یمحالت مسکون یداریموثر در پا یک،راهکارهایتراف یآرام ساز »(،1111)رینظرزاده، ام یحسن پور ،شهاب،عباس -8

 .1-1همدان،  دار،یو شهر سبز پا یعمران، معمار یالملل نیب شیهما

کنگره  نی، سوم«روش های کنترل و آرام سازی ترافیک»(،1111محمد) ،یر، نثارینظرزاده، ام یپور ،شهاب، عباس حسن -7

 .1-1تهران، ران،یا یشهر تیریفرهنگ و مد ،یعمران، معمار یدر حوزه مهندس نینو یافق ها یپژوهش یعلم

 چندگانه هوش های با سازی ترافیکی فرهنگ (،1171)بهرامی سیاوش و سجادیان نرگس و غالمرضا نژاد، حسین حاجی -1

 121-111تهران.صص  ، 11 شماره هفتم، سال راهور، ترویجی – علمی فصلنامه،گاردنر

 هی،ترجمه: راض«(یشهر ی)روش ها و فنون طراحیشهر یطراح یبه سو یکردیرو»(، 1111)د،کالرایو گر ونیرابرتز،مار -11

 .عباس زادگان،تهران: انتشارات علم وصنعت یرضازاده و مصطف

 مشارکت ITS شهرسازی روشهای محالت مسکونی: ترافیک آرامسازی »(،1171) ناهید سجادیان و مهیار سجادیان -11

 .21-1تکالیف؛تهران.صص  و حقوق ای محله مدیریت و شهروندی همایش ، اولین«محل مدیریت و شهروندان

 ،تهران  انتشارات اوای نو.«اسیب شناسی اجتماعی»(،1111ستوده،هدایت اله) -12

 کردیبا رو یدر محالت مسکون کیتراف یشهرسازانه آرام ساز یروش ها»(، 1111)نی،حسیحیذب وا،یاقدم ،ش یصادق -11

 .11-1.ص ،تهرانیشهر تیریو مد یشهرساز ،یمعمار یکنفرانس ساالنه پژوهش ها نیدوم ،«یطیمح تیفیارتقاء ک

 یو روش ها کیتراف یآرام ساز یبررس»(،1111)رضایعل ،یاحمد یمحمد، عل ،ینهتان ده،یفر ،ی، اسداهلل، مرادقل یطحان -11

 .1-1بحران،تهران،  تیریومد یعمران،معمار یمهندس یالملل نیکنفرانس ب نی، دوم«آن

رویکردی جامعه شناسانه به مهندسی ترافیک)بررسی »(،1171عبدالرحمانی،رضا،حبی زاده،اصحاب، نادرپور، محمدرضا) -11

، فصلنامه مطالعات مدیریت «تاثیرات فرهنگ وساختارهای اجتماعی بر ترافیک ومهندسی ترافیک(

 .121-111،صص 17ترافیک،شماره

و همکاران، تهران:  یقرائ بای: فر،ترجمه«یشهر یفضاها یعموم یمکان ها »(،1112)ونیاست زدل،یو ت ویکارمونا، مت -11

 انتشارات دانشگاه هنر.

فصلنامه  ،«بررسی ابعاد جامعه شناختی انضباط اجتماعی وعوامل موثر برآن»(،1171کالکی،حسن،نیازخانی،مرتضی،) -18

 .11-8،صص 11،شمارهعلمی تخصصی دانش انتظامی پلیس پایتخت

فصلنامه دانش انتظامی،شال « تدوین معیارهای اخالقی کارکنان پلیس»(،1171ی)کریمی خوزانی،عل -17

 .111-111.صص1نهم.شماره

 تخلفات بر شهروندی ترافیک اخالق تأثیر شناسی جامعه بررسی»(،1111موسوی،سیدیعقوب، حبیبیان،میقات،اواز، زهره) -11

 .78-11،صص 1،نشریه تحلیل اجتماعی، شکاره «تهران کالنشهر در رانندگی

 یمعمار یمل شیهما ،«یمحالت مسکون یداریموثر در پا ی، راهکار کیتراف یآرام ساز»(،1112)می،مریکتول ینظر -21

  .7-1بوکان،صص  ،یو توسعه شهر داریپا

21- Gulden Jeff, P.E., Ptoe, and Joe De La Garza, P.E.(2016). Traffic Engineering Handbook, 

Seventh Edition. Anurag Pande, Brian Wolshon. 
22- Hernán Gonzalo-Orden, Marta Rojo, Heriberto Pérez-Acebo, Alaitz Linares,(2016), Traffic 

calming measures and their effect on the variation of speed, Transportation Research Procedia 

18 . 349 – 356 
23- Karuppannan, Sadasivam., Sivam, Alpana(2011), Social sustainability and neighbourhood 

design: an investigation of residents' satisfaction in Delhi, Local Environment: The 

International Journal of Justice and Sustainability,16, No. 9, pp 849–870. 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


 6932 مهر و آبان، 67و  62، پیاپی 8و  7 شماره، سال سـوم 

 

71 

 

24- Mattias, Juhasz, (2014), ASSESSING THE REQUIREMENTS OF URBAN TRAFFIC 

CALMING WITHIN THE FRAMEWORK OF SUSTAINABLE URBAN MOBILITY 

PLANNING, An International Journal for Engineering and Information Sciences, Vol. 9, No. 3, 

pp. 3–14. 
25- Neto, Osias Baptista , Barbosa , Heloisa Maria(2015), Impacts of traffic calming interventions 

on urban vitality, Proceedings of the ICE - Urban Design and Planning,1-13. 
26- Sigþórsson, Haraldur and StefánEinarsson, ( 2010), "Traffic culture (human factors & traffic 

safety)" University of Minnoseta. 
27- Sahu  Ravi and Suresh Pandian Elumalai(2017), Identifying Speed Hump, a Traffic Calming 

Device, as a Hotspot for Environmental Contamination in Traffic-Affected Urban Roads, ACS 

Omega, 2, 5434−5444. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

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

