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مديريت حمل و نقل
ارائه مدلى براى مديريت يكپارچه حمل و نقل و ترافيك شهرى

در كالن شهرهاي ايران١
محمد مهدى زاده،٢ دكتر اسماعيل آيتى،٣ دكتر ناهيد هاشميان بجنورد٤ 

و دكتر عليرضا نادرى خورشيدى٥

چكيده
زمينه و هدف: در ايران با افزايش تعداد خودروها، ترافيك هر روز سنگين تر مى شود. عمدتًا راه حل هاى 
ارائه شده از سوى نهادهاى مختلف بر اساس تأمين اهداف سازمان مربوطه انجام شده و نتايج مطلوبى در 
برنداشته است. هدف از اين تحقيق، ارائه مدلى جامع از عوامل تأثيرگذار بر ترافيك است تا با شناسايى 

آن، براي ايجاد يكنواختي و هم سويى در تصميم هاى ترافيكى گامى برداشته شود.
بر  مؤثر  مؤلفه هاى  و  شاخص ها  آن  اساس  بر  كه  است  توصيفى-پيمايشى  حاضر  تحقيق  روش  روش: 
ترافيك شناسايى شده و پس از توسعه مدل اوليه با روش استقرايى، مفاهيم و فرضيه هاى تازه اى تدوين 

گرديده و بر مبناي آنها مدل تكميل و با داده هاى واقعي آزمايش شده است. 
يافته ها: عوامل مؤثر بر ترافيك عبارت است از: مديريت بر سفرهاي شهري، مديريت بر پاركينگ ها، 
مديريت ناوگاني و شبكه حمل و نقل عمومي، مديريت بر فرهنگ سازى  ترافيك، مديريت بر شهرسازي، 
مديريت بر اورژانس ها، مديريت شبكه ترافيك، مديريت بر استانداردسازي، نصب و نگهداري خدمات 

ترافيكي، مديريت مكانيزه ترافيك، مديريت بر مهندسي ترافيك، مديريت بر تحقيق و توسعه.
نتيجه گيرى : پيش از آزمون روابط على توسط ليزرل مؤلفه هاى به كار رفته در مدل مفهومى با استفاده از 
تحليل عاملى بررسى گرديد كه وجود مؤلفه هاى يازده گانه برآمده از متغيرهاى تحقيق را تأييد نمود. مقادير 
ستون هاى «ميزان اشتراك متغيرها» و «همبستگي متغيرها با مؤلفه مربوط» نشان داد اوالً متغيرها به اندازه 

كافي برازش شده اند و ثانياً بين هر متغير با مؤلفه مربوط همبستگي مطلوبي وجود دارد.

كليدواژه ها: 
 ،Integrated management مديريت يكپارچه ،Transporta on management مديريت حمل و نقل
.Iran ايران ،Metropolises كالن شهرها ،Traffic ترافيك ،Urban transporta on حمل و نقل شهرى

1. مقاله مستخرچ از رساله دكترى در رشته مديريت سيستم دانشكده مديريت و برنامه ريزى  دانشگاه امام حسين(ع) 
مى باشد.

2. دانشجوى دكتراى مديريت سيستم ها (نويسنده مسئول)، تلفن: 09151164953، دانشگاه آزاد اسالمى، اماميه 
ertebatbajame_e57@yahoo.com 05116228310 42 معاونت پژوهشى، نمابر

  e_aya @yahoo.com 3. استاد و رئيس مركز مطالعات فنى و اقتصادى ايمنى جاده اى دانشگاه فردوسى مشهد
  hashemian70@yahoo.com4. عضو هيئت علمى موسسه آموزش عالى خيام مشهد

5. عضو هيئت علمى دانشگاه امام حسين (ع)

تاريخ دريافت: 89/3/22
تاريخ پذيرش: 89/8/20

 استناد: مهدى زاده، محمد؛ آيتى، اسماعيل؛ هاشميان بجنورد، ناهيد؛ نادرى خورشيدى، عليرضا (1389، پاييز). 
ارائه مدلى براى مديريت يكپارچه حمل و نقل و ترافيك شهرى. فصلنامه مطالعات مديريت انتظامى، 5 (3)، 

.443-418
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مقدمه
ترافيك هر روزه ميليون ها ساعت از وقت ساكناِن فعال شهرهاى بزرگ را تلف مى كند. 
داده  كاهش  را  افراد  تحمل  آستانه  عصبى،  فشارهاى  و  خستگى  افزايش  با  آن،  بر  عالوه 
و به طور غيرمستقيم بر جامعه اثر مى گذارد. در موارد اورژانس مى تواند سرنوشت مرگ 
و زندگى افراد زيادى را رقم بزند و در اجراى عملياتى مانند اطفاى حريق و يا حوادث 
مشابه با افزايش زمان امداد، ميزان خسارت هاى مالى و جانى را به شدت افزايش مى دهد. 
امروزه ترافيك در بسيارى از كالن شهرهاي كشورهاى در حال توسعه به مسئله اى بحرانى 
تبديل شده است. افزايش مهاجرت به شهرها، تمايل مردم به داشتن خودروهاى شخصى 
براى افراد مختلف خانواده و عدم تقويت حمل و نقل شهرى، بسيارى اوقات خيابان هاى 
شهرهاى بزرگ را به پاركينگى عظيم تبديل كرده است. توقف خودروهاى روشن، روزانه 
هزاران ليتر بنزين را تلف مى كند و آلودگى ناشى از دود آنها بسيارى از اوقات از حد مجاز 
فراتر رفته و سالمت مردم را شديداً تهديد مى نمايد. ارزش اقتصادى از دست رفته در نتيجه 
در محدوده يك تا دو درصد توليد ناخالص ملى است (آيتى، 1381).  تصادفات معموالً 
امروزه ضرورت اقدامات گسترده براى حل مشكل ترافيك بر همگان ثابت شده است. در 
ايران سازمان هاى مختلفى براى حل اين مشكل فعاليت مى كنند. بر اساس بررسي هاى 
مقدماتي كه طى مصاحبه با متخصصان و دست اندركاران امر ترافيك در سازمان ترافيك 
مركز  تهران،  ترافيك  سازمان  تهران،  شهرداري  نقل  و  حمل  معاونت  مشهد،  شهرداري 
راهنمايي  معاونت  و  ترابري  و  راه  وزارت  نقل  و  حمل  پژوهشكده  تهران،  ترافيك  كنترل 
و رانندگي كشور (دفتر تحقيقات كاربردي راهور، اداره فرهنگ ترافيك، اداره خدمات و 
مهندسي ترافيك، اداره طرح و برنامه راهور) صورت گرفت، سازمان هاى مختلفي از جمله: 
رياست جمهوري، مجلس شوراي اسالمي، قوه قضائيه، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي 
ايران، صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، وزارت راه و ترابري، وزارت كشور، وزارت 
آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزارت 
فناوري، اطالعات و ارتباطات، وزارت بازرگاني، وزارت مسكن و شهرسازي، استاندارى ها، 
شهري)  پايانه هاى  شهري،  قطار  تاكسيراني،  اتوبوس رانى،  ترافيك،  (سازمان  شهردارى ها 
و سازمان هواشناسي فعاليت هايى مرتبط با ترافيك انجام مى دهند. هر ارگان به مشكل 
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با  ارتباط  در  ترافيك  پيامدهاى  حل  در  سعى  عمدتاً  و  مى نگرد  خود  ديدگاه  از  ترافيك 
مشكل  نيز  ديگر  سازمان هاى  براى  راستا  اين  در  ترافيك  بسا  چه  دارد؛  را  خود  سازمان 
ايجاد كند. عدم وجود يكپارچگى در كنترل ترافيك، بسيارى از تالش ها را كم اثر كرده و 
هزينه هاى زيادى را بدون حصول نتيجه، بر مردم و مسئوالن تحميل مى كند. در چنين 
شرايطى ايجاد يك سيستم جامع مديريت ترافيك، مى تواند براى حل اين معضل اجتماعى 

راهكارهايى را با حداقل دوباره كارى و تعارض بين نهادهاى مرتبط ارائه كند.
در اين تحقيق سعي بر آن است تا ضمن مطالعه وضعيت ترافيك شهري در ايران، 
مدلى جامع از وظايف جهت مديريت يكپارچه ترافيك در كالن شهرهاي ايران ارائه شود كه 
اوالً، مؤلفه هاى مؤثر بر مديريت ترافيك را احصاءكند؛ ثانياً، ارتباط اين مؤلفه ها را به عنوان 
كليتي واحد نشان دهد. بررسي مؤلفه هاى مديريت ترافيك در ايران منجر به طراحى الگوي 
جامعي مى شود تا كليه كالن شهرهاى كشور در راستاي چشم انداز بيست ساله جمهوري 
اسالمي ايران با معماري سازماني دولت محور براي مديريت ترافيك كالن شهرها آمادگي 
الزم را پيدا كنند. اين مدل مى تواند مورد استفاده تمام سازمان هايى كه فعاليت هايى در 
اين راستا انجام مى دهند، قرار گيرد تا از دوباره كارى و فعاليت هاى غيرهمسو پيشگيرى 

نمايد. 
مبانى نظرى: به دليل اهميت بسيار زياد كنترل ترافيك و ارتباط مستقيم آن با حفظ 
سالمت مردم و پيشگيرى از هزينه هاى ناشى از آن، براى كنترل و مديريت ترافيك تا 
كنون تحقيقات بسيارى انجام شده است و برخى از محققان از ديدگاه خاصى به مسئله 
ترافيك پرداخته اند. بررسى تخلفات رانندگان و تعداد تصادفات ارتباط بين اين دو مقوله 
را تأييد كرده است (نالت، برنارد و شيرون، 2010)١ كه توسط جامعه شناسان تحليل و 
بررسى مى شود. برخى از روان شناسان نيز به بررسى رفتارهاى پرخطر رانندگان و سوانح 
رانندگى پرداخته اند (والبرگ، 2010).٢ محققان حوزه هاى روان شناسى و جامعه شناسى 
بيشتر به افراد و يا رفتارهاى اجتماعى عالقه مندند و حاصل تحقيقات آنها پيشنهادهايي 
در ارتباط با قلمرو خودشان مى باشد و گره اساسى از ترافيك نمى گشايد هر چند براي 

1. Nallet, Bernard, & Chiron, 2010
2. Wåhlberg, 2010
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آن مؤثر است. برخى ديگر از محققان به هزينه هاى ترافيك پرداخته و اهميت ترافيك را 
از منظر اقتصادى توجه مى كنند (كين كوا و همكاران، 2007).١ بسيارى از تحقيقات در 
آنها  سازمانى  اهداف  به  دستيابى  منظور  به  خاصى  ارگان هاى  سوى  از  ترافيك  با  ارتباط 
زيرا  مى دهند  انجام  فعاليت هايى  ترافيك  با  ارتباط  در  نيز  ارگان ها  اين  است.  انجام شده 

فعاليت هاى آنها در ارتباط با ترافيك قرار مى گيرد، كه به برخى از آن  اشاره مى كنيم.
1. خدمات فوريتى و اورژانسى: اهميت خدمات فوريتي و اورژانسي از نام آن مشخص 
است. اهميت آن از يك سو به اهميت زمان در ارائه خدمات فوريتي و نجات افراد درگير 
مربوط مى شود و از سوى ديگر به ترافيك مضاعف منتج از حوادث، ارتباط پيدا مى كند. 

2. مديريت بر سفرهاى شهرى: سفرهاي شهري يكي از اركان اصلي ترافيك شهري 
مى باشد. در ايجاد ترافيك وسيله نقليه اولين عامل است كه در تشخيص وضعيت سفر و 
در نتيجه در تعيين الگوي سفر در نظر گرفته مى شود (رايت و آشفورد، 1384). بسيارى 
از اين سفرها براى تأمين مايحتاج روزانه صورت مى گيرد. تقويت خريدهاي محله اى كه از 
طريق افزايش فروشگاه هاى محلي مى باشد هر چند به عنوان يك ضمانت اجرايي قوي در 
جهت كاهش استفاده از خودروي شخصي در نظر گرفته نمى شود اما مى تواند به عنوان يك 
روش مناسب در جهت كاهش مجموع سفرهاى روزانه مطرح گردد  (چان و گرانت-مولر، 
2001).٢ دوركارى نيز از ساير روش هاى كاهش سفرهاى شهرى است كه امروزه به آن 

زياد پرداخته مى شود (لى و مك  نلى، 2006).٣ 
با  هماهنگ  و  مناسب  محل هاى  در  پاركينگ  طراحي  پاركينگ ها:  بر  مديريت   .3
نيازهاي مناطق مركزي شهر بر روي سيستم حمل و نقل درون شهري تأثير عمده اى دارد. 
گشتن براى جاى مناسب پاركينگ، مسافت و زمان سفرهاى شهرى را افزايش مى دهد. 
از سوى ديگر، تأسيس پاركينگ در محل هايى كه جاذبه ترافيك بااليي دارد، منجر به آن 
مى شود كه در ساعت هاى اوج تخليه پاركينگ، بار ترافيكي سنگيني بر روي خيابان هاى 
مجاور تحميل گردد و در نتيجه تراكم ترافيك باال رود. قيمت و سهولت دسترسى به فضاى 
پاركينگ ها مى تواند در استفاده از آنها مؤثر باشد. مديريت پاركينگ ها خود مقوله اى است 

1. Qingyu et al, 2007
2. Chen & Grant-Muller, 2001
3. Lee & McNally, 2006
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كه در ابعاد مختلف توجه محققان زيادى را به خود جلب كرده است.
4. مديريت ناوگاني و شبكه حمل و نقل عمومي: حمل و نقل عمومي ركن اصلي حمل و نقل 
بيشتر  خودرو،  مالكيت  باالي  سرانه  وجود  با  پيشرفته  كشورهاى  در  است.  درون شهري 
سفرها توسط حمل و نقل عمومي انجام مى شود و فقط سفرهاي تفريحي و خاص با وسيله 
نيازهاي  كه  حال  عين  در  بايد  نقل  و  حمل  سيستم هاى  مى گردد.  انجام  شخصى  نقليه 
جابه جايى  افراد جامعه را تأمين مى نمايند از نظر منابع مالي نيز قابل توجيه باشند. هدف 
اساسي سيستم هاى حمل و نقل عمومي جابه جايى  انبوهي از مسافران در ساعت هاى اوج 
ترافيك به ويژه سفرهاي به قصد اشتغال مى باشد، بنابراين براي رسيدن به اين هدف مهم 
بايد نوع سيستمي كه براي حمل و نقل عمومي يك منطقه يا شهر انتخاب مى شود از 
نظر ظرفيت جابه جايى  مسافر ارزيابي گردد. عالوه بر آن سيستم هاى حمل و نقل عمومى 

ايمن تر و كم آالينده تر مى باشند. 
تمدن  درجه  از  نمايشى  ترافيك  فرهنگ  ترافيك:  فرهنگ سازى   بر  مديريت   .5
ملت هاست. قبل از تحقيق درباره وضعيت تمدن هر ملت به محض ورود به يك شهر، فرهنگ 
ترافيك، قضاوتى از درجه تمدن مردم ايجاد مى كند. در شهري كه پياده ها در سواره رو در 
حركت اند و موتورسوارها و دوچرخه سوارها در پياده رو حركت مى كنند و ماشين ها در پياده رو 
پارك شده اند، نشاني از نظم اجتماعي به چشم نمى خورد و آشفتگي كار ترافيك چهره متمدن 

شهري را مشوش جلوه گر مى سازد.
باالبردن فرهنگ ترافيك مسئله اى است كه از عهده يك سازمان مشخص يا نهادي 
خاص خارج است و نيازمند عزم ملي و هماهنگي تمام نهادها است. خانواده ها در صدر 
اين موضوع، وزارت آموزش و پرورش، پليس، اداره ها، دانشگاه ها، رسانه ها و ... همگي بايد 
در اين زمينه كوشا باشند. در بسيارى از كشورهاى پيشرفته با وجود تعدد وسايل نقليه، 
با برقرارى فرهنگ درست ترافيكى به ترافيك روان ترى دسترسى پيدا كرده اند؛ و آموزش 
همگانى به ويژه براى كودكان از طريق رسانه هايى مانند صدا و سيما نيز مى تواند در ايجاد 

فرهنگ صحيح مؤثر باشد.
و  دارد  زمين  كاربري  با  تنگاتنگ  ارتباطي  نقل،  و  حمل  شهرسازي:  بر  مديريت   .6
شهري از  ترافيك  مقوله  شهرسازي در  شهرسازي مى باشد و  كاربري زمين نيز از اركان 
اهميت بااليي برخوردار است. يكي از معضل هاى ترافيكي در كالن شهرها فقدان مديريت 
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واحد بين مديران شهرساز و متوليان ترافيك شهر است. تا زماني كه مكان يابى فضاها و 
كاربرى هاى فرهنگي و آموزشي و نظاير آنها صرفاً بر اساس ميزان مقدورات و يا نازل بودن 
كنترل  بلكه  نمى يابد،  كاهش  زائد  سفرهاي  حجم  تنها  نه  مى گيرد  صورت  زمين  قيمت 
مانند:  ذى ربط  ارگان هاى  و  سازمان ها  تمامي  اگر  بود.  نخواهد  ممكن  نيز  ترافيك  بهينه 
مقوله  خود  مكان يابى  هاى  در  آنها  نظاير  و  پرورش  و  آموزش  زيست،  محيط  شهرداري، 
سفرهاى  و  مى كنند  ترافيك  روان سازى   به  زيادى  كمك  بگيرند،  نظر  در  هم  را  ترافيك 
شهرى را كاهش مى دهند. افزايش هر نوع تراكمي، افزايش جمعيت انساني را به دنبال 
داشته كه منجر به ترددهاى بيشتر مى شود و حتى مى تواند موجب به هم خوردن تعادل 

شهر گردد (خيسى و سمال، 2003).١ 
7. مديريت مكانيزه ترافيك: كاربرد فناوري اطالعات در حمل و نقل زميني به صورت 
سيستم هاى حمل و نقل هوشمند تعريف مى گردد. سيستم هاى حمل و نقل هوشمند٢  
كه  است  نقل  و  حمل  در  اطالعات  فناوري  شگفت انگيز  دستاوردهاي  از  مجموعه اى   ITS

 ITS .كيفيت زندگي مردم و نيز مديريت حمل و نقل را در اين جوامع متحول نموده است
توانايي جمع آورى ، ساماندهي، تحليل و كاربرد اطالعات در بخش حمل و نقل را فراهم 
مى آورد. با ITS برنامه ريزان و سياست گذاران حمل و نقل مى توانند از اوضاع مطلع شوند و 

در صورت مشاهده مشكل به سرعت براي رفع آن اقدام كنند (مرادى، 1385).
دريافت  خبري  متغير  تابلوهاي  پيام رساني  تقاطع ها،  هوشمند  كنترل  سيستم هاى 
الكترونيكي عوارض، ثبت خودكار تخلفات رانندگي، مديريت سوانح و تصادفات، مديريت 
رديابي  و  شهري  نقل  و  حمل  شبكه  لحظه اى  اطالع رساني  تجاري،  نقل  و  حمل  ناوگان 
به  متعلق   ،... و  ترافيكي  پارامترهاي  از  خودكار  آمارگيري  عمومي،  نقليه  وسايل  خودكار 
مجموعه سيستم هاى حمل و نقل هوشمند مى باشند. سيستم هاى حمل و نقل هوشمند، 
اطالعات مربوط به جابه جايى ها را نگهداري، پردازش و توزيع مى كنند (يوكوتا و ويلند، 

 ٣.(2004

1. Khisty & Cemal, 2003
2. Intelligent Transporta on System (ITS)
3. Yokota & Weiland, 2004
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8. مديريت بر استانداردسازي، نصب و نگهداري خدمات ترافيكي (تابلوها، سيستم هاى 
روشنايي، خط كشي): يكي از وظايفي كه بر عهده متوليان ترافيك در شهر مى باشد تدوين 
تدوين  ضرورت  است.  نقل  و  حمل  و  ترافيك  حوزه  در  الزم  آئين نامه هاى  و  استانداردها 
استانداردها و پياده سازى  آنها در جوامع توسعه يافته و در حال توسعه بر كسي پوشيده 

نيست.
در معابر شهري با وجود استانداردها و آئين نامه هاى اجرايي، باز هم اشكال هاى زيادي 
وجود دارد. قرار نداشتن تابلوها در جاي صحيح، نياز به تعمير و نگهداري جدي براي تابلوها 
و ساير ادوات ترافيكي، عدم روشنايي صحيح در معابر كه ايمني محور را بسيار كاهش 
مى دهد، عدم هماهنگي در بحران هاى ترافيكي (نزوالت آسماني، صحنه هاى تصادف و ...) 
همگي نشان دهنده نياز به مديريت در اين بخش مى باشد. سيستم هاى روشنايى، تابلوها، 
خط كشى و انواع راهبردهاي تعميرات و نگهدارى جاده ها در فصول مختلف، مى تواند در 

اين رابطه طرح و بررسى شود.
از سوى ديگر به مرور زمان راه ها و امكانات آنها دچار آسيب مى شوند. نگهدارى راه ها با 
حفظ سرمايه گذارى هاى ملى، اهميت و اعتبار ويژه اى پيدا مى كند. در كشورهاى پيشرفته 
براى اين بخش از فعاليت هاى عمرانى، اولويت ويژه اى قائلند به نحوى كه در بودجه ساليانه 
اعتبارى معادل دو تا چهار درصد ارزش روز راه ها را براى نگهدارى راه ها منظور مى دارند 

(آيتى، 1382).
9. مديريت بر تصادفات و اعمال، تدوين و به هنگام سازى  قوانين راهنمايي و رانندگي: 
هنگام بروز تصادف الزم است پليس به موقع در صحنه حاضر شود و مسائل تأثيرگذار بر 
تصادفات و نقاط حادثه خيز  را مشخص كند تا در كار كنترل ترافيك خللى وارد نشود. 
عالوه بر آن اعمال صريح و سريع قوانين به كاهش تصادفات و كنترل بهتر ترافيك پس 
از وقوع تصادف منجر مى شود. به روزآورى قوانين و تدوين برخى قوانين جديد مانند عدم 
نياز به حضور پليس براى پرداخت تا سقف مشخصى از خسارت مى تواند در جمع شدن 

صحنه تصادف مؤثر و مفيد باشد.
10. مديريت بر تحقيق و توسعه: ضرورت و اهميت پژوهش باعث شده كه كشورهاى 
پيشرفته سهم چشمگيري از درآمد و نيروي كار خود را به فعاليت هاى تحقيق و توسعه 
اختصاص  دهند (ج ي ن و ت ري ان دي س، 1376). كنترل صحيح ترافيك نيز نيازمند تحقيق و 
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توسعه مى باشد. تحقيق و توسعه مانند فرهنگ سازى  با تمام اركان مديريت ترافيك مرتبط 
است و لزوم وجود مركز تحقيق و توسعه كاربردي در اين راستا اجتناب ناپذير است.

11. مديريت بر مهندسي ترافيك: مهندسي ترافيك شاخه اى از مهندسي است كه با 
برنامه ريزى ، طراحي هندسي، مديريت و كنترل ترافيك سر و كار دارد و روابط بين وسايل 
حمل و نقل و شبكه ارتباطي را در نيل به ترددهاى راحت و كارآمد توأم ايمني جهت افراد 

و كاال مطالعه مى كند.
مديريت فنى ترافيك، برنامه ريزى  يك طرفه شدن هاى موردى، تنظيم زمان هاى توقف 
و انحراف ترافيك از مسيرهاى پر تراكم و كاهش زمان هاى سفر در اوج ترافيك از جمله 

مباحثى است كه در اين راستا صورت مى گيرد. 

روش
ارائه و آزمون مدل: براي انجام تحقيقات رويكردهاي مختلفي وجود دارد كه به منظور 
استقرايي  و  تطبيقي  قياسي،  رويكردهاي  شامل  و  مى شود؛  استفاده  آن  از  مدل  ساخت 
مى باشد؛ كه اين تحقيق بر مبناي روش استقرايي است. در اين رويكرد ساخت مدل با 
شناسايي شاخص ها و مؤلفه ها شروع شده و در نهايت مفاهيم و فرضيه هاى تازه اى تدوين 
و  (كيوي  مى شود  آزمون  واقعي  داده هاى  با  ساخته شده  مدل  آنها  مبناي  بر  و  مى گردد 

كامپنهود، 1385).
در اين پژوهش ضرورت داشت كه اطالعات از افراد و يا گروه هاى خاصي به دست آيد 
كه با مقوله مديريت ترافيك آشنايي الزم را داشته باشند به اين جهت از روش نمونه گيرى  
غيرتصادفي هدفمند استفاده شده است. از آنجا كه تحقيق حاضر يك تحقيق پيمايشي است 
از روش پرسشنامه، روش هاى مصاحبه، مشاهده، بررسي اسناد و مدارك، پرسش هايى مطرح 

و داده هاى مورد نظر استفاده  شده است.
در اين پژوهش از روش هاى مختلف آمار توصيفي و استنباطي براي تجزيه و تحليل 
داده ها و آزمون فرضيات استفاده شده؛ همچنين در پژوهش حاضر بر اساس بررسي قبلي 
در ادبيات موضوع و نظريه هاى موجود، فرضيه اى درباره مدلي فرضي (مدل براي تئوري) 
ساختار  با  عاملي  ساختار  آزمون  براي  است.  فرض آزمايى  شده  سپس  و  گرديده  ارائه 
است؛  گرديده  بهره مند  عامل  تحليل  روش  از  و  اندازه گيرى  شده  متغيرهايي  كوواريانس 
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همچنين براي تبيين مدل حاصل از روش «تحليل مسير» استفاده شده است. اين روش 
يكي از شيوه هاى مناسب براي تبيين مدل هاى نظري است كه ميزان قابل دفاع بودن مدل 
نظري تدوين شده توسط محقق را نيز مشخص مى سازد. در اين پژوهش داده ها به كمك 

نرم افزارهاى SPSS و LISREL8.5 تجزيه و تحليل شده است.
در اولين مرحله، براى دستيابى به آگاهى در زمينه مؤلفه هاى مدل يكپارچه ترافيك، 
ادبيات موضوع مرتبط بررسى شد كه با تحقيق  انجام گرفته 8 مؤلفه زير شناسايي گرديد: 

1. مديريت بر سفرهاي شهري؛
2. مديريت بر پاركينگ ها؛

3. مديريت ناوگاني و شبكه حمل و نقل عمومي؛
4. مديريت بر فرهنگ سازى  ترافيك؛

5. مديريت بر شهرسازي؛
6. مديريت بر اورژانس ها؛
7. مديريت شبكه ترافيك؛

8. مديريت بر استانداردسازي، نصب و نگهداري خدمات ترافيكي.
معلوم  تا  شد  انجام  مقدماتى  فهرست  بررسى  جهت  اكتشافى  مصاحبه هاى  همچنين 
شود آيا فهرست مقدماتى به دست آمده براى طراحي مدل يكپارچه ترافيك مشهد مناسب 
است؟ آيا نياز به تعديل و يا اضافه كردن ويژگى هاى ديگرى به آن مى باشد يا خير. به اين 
منظور 120 مصاحبه آزاد انجام گرديد. مصاحبه شوندگان نقطه نظرات خود را در زمينه 
براي  كردند.  ارائه  مى گذارد،  تأثير  ترافيك  بر  مى دانند  احتمال  كه  معيارهايي  و  مؤلفه ها 
هدايت مصاحبه، از الگوي ارائه شده توسط مهرگان و زالى (1385) استفاده شد كه سه 

مؤلفه زير به فهرست احصا شده اضافه گرديد:
1. مديريت مكانيزه ترافيك؛

2. مديريت بر مهندسي ترافيك؛
3. مديريت بر تحقيق و توسعه.

در روش نمونه گيرى ، بر اساس روش هاى نمونه گيرى  غيراحتمالى و از روش نمونه گيرى  
هدفمند قضاوتي استفاده شده است. اين طرح نمونه گيرى  در مواردي استفاده مى شود كه 
در  دخيل  سازمان هاى  ابتدا  مطالعه،  اين  در  است.  تخصصي  اطالعات  جمع آورى   به  نياز 
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امر ترافيك مشخص گرديدند. در مرحله بعد، از ميان سازمان هاى موجود، افراد مورد نظر 
انتخاب شدند كه در مجموع تعداد 120 نمونه بررسى شد. در اين راستا به سازمان ترافيك 
شهرداري تهران، معاونت حمل و نقل شهرداري تهران، اتاق كنترل ترافيك و مانيتورينگ 
ترافيك تهران، مركز راديو پيام معاونت حمل و نقل شهرداري تهران، پژوهشكده حمل 
و نقل وزارت راه و ترابري، دفتر تحقيقات كاربردي راهنمايي و رانندگي كشور، سازمان 
ترافيك شهرداري مشهد مقدس، شركت قطار شهري مشهد مقدس، سازمان اتوبوس رانى 
مشهد مقدس، سازمان تاكسيراني مشهد مقدس، مراجعه و پس از شناسايى كارشناسان 
فرهيختگان  ساير  با  جلسه  يك  آن  بر  عالوه  شد.  تكميل  و  توزيع  پرسشنامه ها  مرتبط 
ترافيكي در تهران و يك جلسه ديگر با ساير فرهيختگان ترافيكي در مشهد مقدس به 
منظور اخذ نظر خبرگان برگزار گرديد  كه حاصل آن افزايش تعداد مؤلفه ها از هشت مؤلفه 

به يازده مؤلفه بود.
اهميت  درجه  زمينه   در  داده هايى  پرسشنامه،  تنظيم  و  يافته ها  اين  از  استفاده  با 
مؤلفه ها و زيرمجموعه آنها و همچنين مشخصات جمعيت شناختى آزمودنى ها جمع آورى 
سؤال،  شامل 6  اول  بخش  گرديد:  تنظيم  زير  شرح  به  بخش  دو  در  نهايى  پرسشنامه  و 
پرسشنامه  دوم  بخش  و  مى كرد  جمع آورى  را  آزمودنى ها  جمعيت شناختى  ويژگى هاى 
شامل 11 مؤلفه بود كه به وسيله مقياس 5 امتيازى ليكرت (شامل 1: اهميت ندارد و 5: 
خيلى زياد اهميت دارد) اندازه گيرى  مى شد. در نهايت پرسشنامه به طور حضورى توزيع و 

جمع آورى گرديد. 
براى بررسى پايايى در اين پژوهش از يك نمونه آزمايشى 30 تايى استفاده شده كه 
ضريب پايايى آن براى هر مقياس به تفكيك ذكر گرديده است. نتيجه كلى آزمون پايايى 

در جدول 1 ارائه شده است.
محتوا  و  سازه  روايى  از  سنجش  ابزار  اعتبار  بررسى  منظور  به  نيز  پژوهش  اين  در 
استفاده شده است. به اين  منظور، روايى متغيرهاى تحقيق با تحليل عاملى١ بررسى شده 

كه نتيجه كلى در جدول 1 ارائه گرديده است.

1. factor analysis
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جدول 1. نتايج به دست آمده از آزمون كرونباخ
ضريب آلفاى كرونباخمقوله

0/9162مديريت بر سفرهاي شهري
0/8837مديريت بر پاركينگ ها

0/8690مديريت ناوگاني و شبكه حمل و نقل عمومي
0/9202مديريت بر فرهنگ سازى  ترافيك

0/9586مديريت بر شهرسازي
0/8383مديريت بر اورژانس ها

0/8607مديريت مكانيزه ترافيك
0/9730مديريت بر استانداردسازي، نصب و نگهداري خدمات ترافيكي

0/8061مديريت بر تصادفات
0/7445مديريت بر مهندسي ترافيك
0/8126مديريت بر تحقيق و توسعه

يافته ها
انتظار نظري بر اين بود كه 11 مؤلفه به كار رفته در مدل مفهومى تحقيق كه هر كدام 
برآمده از چند متغير هستند، تأييد شوند. بر اين اساس از تحليل عاملى به روش مؤلفه هاى 

اصلى براى روشن كردن وضعيت تأييد و يا رد اين مؤلفه ها استفاده شد.
مؤلفه  هر  تفكيك  به  تا 12  شماره 2  جداول  در  عاملي  تحليل  اجراي  از  حاصل  نتايج 
اين  از  يك  هر  براي  آمده  به دست   KMO مقدار  كه  اين  به  توجه  با  است.  داده شده  نشان 
حاصل  خى  دو  و  است  از 0/5  بزرگ تر  تحقيق،  مفهومى  مدل  در  استفاده  مورد  مؤلفه   11
به دست   0/0005 معنادارى  سطح  در  ياد شده،  مؤلفه هاى  براي  بارتلت  آزمون  اجراي  از 
آمده و اين مقدار كوچك تر از 0/05 است و همان طور كه انتظار مى رفت وجود مؤلفه هاى 
يازده گانه برآمده از متغيرهاى تحقيق را تأييد نمود. ضمناً مقادير مندرج در دو ستون «ميزان 
اشتراك متغيرها» و «همبستگي متغيرها با مؤلفه مربوط» گوياي اين است كه اوالً متغيرها به 

اندازه كافي برازش شده اند و ثانياً بين هر متغير با مؤلفه مربوط همبستگي مطلوبي وجود دارد.
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جدول 2. نتايج تحليل عاملي - مؤلفه مديريت بر سفرهاي شهري
متغيرهاي 
موجود در 
مؤلفه

انحراف ميانگينتوضيح
معيار

ميزان 
اشتراك 
متغيرها

همبستگي 
متغيرها 
با مؤلفه 
مربوطه

مقدار 
KMO

معناداري 
خى دو

نتيجه 
تحليل 
عاملي

F0113/450/9700/5280/729شناسايى سفرهاى شهرى

تأييد 0/5990/0005
مؤلفه

F012 پاسخگويى به تقاضاى سفرهاى
4/140/7660/5720/589شهرى

F0133/500/9970/5580/738تخصيص سفر و انتخاب مسير

F014
ايجاد سيستم هاى اطالع رسانى 
براى انتخاب مسير مسافران 

شهرى
2/851/0020/4820/765

F0153/090/7970/3890/685انجام كارهاى روزانه از راه دور

سفرهاي  تقاضاي  به  پاسخگويي  مديريت  شهرى،  سفرهاى  بر  مديريت  متغيرهاى  از 
شهري (F014) بيشترين اهميت را دارا مى باشد و از طرف ديگر متغيِر ايجاد سيستم هاى 
متغيرها  ديگر  با   مقايسه  در   (F014) شهري  مسافران  مسير  انتخاب  براي  اطالع رساني 

اهميت كمترى دارد.

جدول 3. نتايج تحليل عاملي - مؤلفه مديريت بر پاركينگ ها
متغيرهاي 
موجود در 
مؤلفه

انحراف ميانگينتوضيح
معيار

ميزان 
اشتراك 
متغيرها

همبستگي 
متغيرها 
با مؤلفه 
مربوطه

مقدار 
KMO

معناداري 
خى دو

نتيجه 
تحليل 
عاملي

F021 هزينه استفاده از پاركينگ و نقش
4/341/0700/5280/684آن بر استفاده كاربران

تائيد 0/6140/0005
مؤلفه

F022 مكان يابى  دقيق پاركينگ ها و
2/630/8260/5720/695تعيين ظرفيت آنها

F023 ساخت پاركينگ متناسب با 
3/421/1000/5580/875خواص توليد يا جذب سفر

F024 حذف پاركينگ هاى ترافيك زا در
2/410/9650/4820/691كانون هاى ترافيك

F025
سيستم هاى الكترونيكى دريافت 
هزينه پارك كاربران و قوانين 

مربوطه
3/010/8010/3890/643

از متغيرهاى مؤلفه مديريت بر پاركينگ ها (F021) بيشترين اهميت را دارا مى باشد و 
(F024) در مقايسه با  ديگر متغيرها اهميت كمترى دارد.
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جدول 4. نتايج تحليل عاملي - مؤلفه مديريت ناوگانى و شبكه حمل و نقل عمومى
متغيرهاي 
موجود در 
مؤلفه

انحراف ميانگينتوضيح
معيار

ميزان 
اشتراك 
متغيرها

همبستگي 
متغيرها 
با مؤلفه 
مربوطه

مقدار 
KMO

معناداري 
خى دو

نتيجه 
تحليل 
عاملي

F031 ارتباط بين سيستم هاى حمل و نقل
4/180/7410/4020/607عمومى

تائيد 0/8280/0005
مؤلفه

F0323/220/9910/7050/839افزايش امنيت حمل و نقل عمومى

F033 افزايش دسترسى ها توسط حمل و
3/210/9800/7830/885نقل عمومى

F034
ايجاد محدوديت براى تردد 
خودروهاى شخصى به ويژه 
خودروهاى تك سرنشين

2/130/8760/6720/819

F035 تسهيالت و امتيازات ويژه به وسايل
3/530/9930/4680/673نقليه عمومى

 از متغيرهاى مؤلفه مديريت ناوگانى و شبكه حمل و نقل (F035) بيشترين اهميت را 
دارا مى باشد و (F034) در مقايسه با  ديگر متغيرها اهميت كمترى دارد.

جدول 5. نتايج تحليل عاملي - مؤلفه مديريت بر فرهنگ سازى 
متغيرهاي 
موجود در 

مؤلفه
انحراف ميانگينتوضيح

معيار
ميزان 

اشتراك 
متغيرها

همبستگي 
متغيرها 
با مؤلفه 
مربوطه

مقدار 
KMO

معناداري 
خى دو

نتيجه 
تحليل 
عاملي

F041 كنترل رفتار عابران پياده و تغيير
4/651/0090/4120/632رفتار آنها

تائيد مؤلفه0/7530/0005

F042
تغيير فرهنگ رانندگي در 

موتورسوارها، رانندگان خودروهاي 
شخصي و عمومي

4/751/0110/7340/855

F043
آموزش فرهنگ ترافيك از رده سني 
پايين (دانش آموزان) تا سنين باالتر 

(دانشجويان)
4/540/9660/7940/891

F044
اعمال تنبيه و تشويق متناسب براى 

نهادينه شدن رفتارهاي درست 
ترافيكي و تعريف قوانين مربوطه

3/150/9410/4600/675

F045 نقش رسانه هاى عمومي و آموزش از
4/870/8930/6420/800طريق آنها

و  مى باشد  دارا  را  اهميت  بيشترين   (F045) فرهنگ سازى   بر  مديريت  متغيرهاى  از 
(F044) در مقايسه با  ديگر متغيرها اهميت كمترى دارد.
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جدول 6. نتايج تحليل عاملي - مؤلفه مديريت بر شهرسازى
متغيرهاي 
موجود در 
مؤلفه

انحراف ميانگينتوضيح
معيار

ميزان 
اشتراك 
متغيرها

همبستگي 
متغيرها 
با مؤلفه 
مربوطه

مقدار 
KMO

معناداري 
خى دو

نتيجه 
تحليل 
عاملي

F051 مديريت بر ساخت مناطق جاذب و
2/600/9120/6130/752توليدكننده سفر

تائيد 0/6380/0005
مؤلفه

F052
تغيير بعضى از معابر شهرى (ميدان به 
تقاطع و بالعكس، تقاطع همسطح به 

غيرهمسطح)
3/410/9820/6400/801

F053 تغيير كاربرى بعضى مناطق كه از لحاظ
4/020/7710/4930/704فنى باعث ايجاد ترافيك مى باشد

F054
ايجاد قوانين شهري براي ساخت پاركينگ 

متناسب با خواص توليد يا جذب سفر 
مناطق

2/721/0330/6410/812

F055 توسعه مسيرهاي ويژه دوچرخه سواري و
3/150/8400/7010/842پياده روي در شهر

 (F051) بيشترين اهميت را دارا مى باشد و (F053) از متغيرهاى مديريت بر  شهرسازى
در مقايسه با ديگر متغيرها اهميت كمترى دارد.

جدول 7. نتايج تحليل عاملي - مؤلفه مديريت بر اورژانس ها
متغيرهاي 
موجود در 
مؤلفه

انحراف ميانگينتوضيح
معيار

ميزان 
اشتراك 
متغيرها

همبستگي 
متغيرها 
با مؤلفه 
مربوطه

مقدار 
KMO

معنادارى 
خى دو

نتيجه 
تحليل 
عاملي

F061 مديريت بر ايجاد تسهيالت ترافيكي براي
3/480/8620/7210/840اورژانس ها (خطوط ويژه و... )

تائيد 0/6420/0005
مؤلفه

F062
سيستم هاى اطالع رساني دقيق و همان 
زمان از ترافيك شهر براي سرويس هاى 

اورژانس
3/230/9210/5220/720

F0633/700/9050/6000/773مكان يابى صحيح ايستگاه هاى اورژانس

F064
استفاده از سيستم هاى هوشمند براي 

تسهيل تردد سرويس هاى اورژانس (سبز 
كردن چراغ ها و... )

3/811/0690/7650/856

F065 طراحي سيستم هاى سرويس دهي هوايي
3/420/9050/6120/751فوريت ها

كمترين   (F062) و  اهميت  بيشترين   (F064) اورژانس ها  بر  مديريت  متغيرهاى  از 
اهميت را دارد.
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جدول 8: نتايج تحليل عاملي- مؤلفه مديريت مكانيزه ترافيك
متغيرهاي 
موجود در 
مؤلفه

انحراف ميانگينتوضيح
معيار

ميزان 
اشتراك 
متغيرها

همبستگي 
متغيرها 
با مؤلفه 
مربوطه

مقدار 
KMO

معنادارى 
خى دو

نتيجه 
تحليل 
عاملي

F071
كنترل هوشمند ترافيك (تقاطع، رمپ ها 
و پيش بينى  هوشمند تصادفات و گره هاى 

ترافيكى)
4/370/8430/7340/853

تائيد 0/6340/0005
مؤلفه

F072 سيستم هاى سرشمارى همان زمان خودروها
4/010/9630/7520/867و شناخت مبدأ و مقصد سفرهاى شهرى

F073
كنترل هوشمند به منظور اعمال 

محدوده هاى ترافيك (طرح ترافيك، آلودگى 
هوا)

3/100/8420/4860/654

F074 ،تدوين، تغيير و به هنگام سازى  قوانين
3/600/9630/6210/781مقررات و جرايم ترافيكى

F075 حضور ميدانى پليس راهنمايى و رانندگى در
4/201/0210/7650/884سطح معابر شهرى

از متغيرهاى مديريت بر شبكه ترافيك (كنترل مكانيزه و ميدانى ترافيك، تدوين و 
و  مى باشد  دارا  را  اهميت  بيشترين   (F075) و   (F071) مقررات)  و  قوانين  به هنگام سازى  

(F073) در مقايسه با  ديگر متغيرها اهميت كمترى دارد.

جدول 9. نتايج تحليل عاملي - مؤلفه مديريت بر استانداردسازى
متغيرهاي 
موجود در 
مؤلفه

انحراف ميانگينتوضيح
معيار

ميزان 
اشتراك 
متغيرها

همبستگي 
متغيرها 
با مؤلفه 
مربوطه

مقدار 
KMO

معنادارى 
خى دو

نتيجه 
تحليل 
عاملي

F081 عاليم و ادوات افقى ترافيكى (خط كشى ها، گل
4/150/7710/4210/601ميخ ها، چشم گربه اى، سالرها، سرعت گيرها و ...)

تائيد 0/5990/0005
مؤلفه

F0823/990/9590/7410/863سيستم هاى روشنايى

F083
عاليم و ادوات عمودى ترافيكى (تابلوها، 

چراغ هاى راهنمايى و رانندگى، گاردربل ها، 
جهت نماها، ضربه گيرها و ...)

4/200/7580/4170/682

F084 مديريت بر تعمير و نگهدارى معابر و
4/600/9820/5030/718شريان هاى شهرى

F085 مديريت بر بحران هاى ترافيكى (حوادث
3/030/8370/5160/721غيرمترقبه، نزوالت آسمانى و ...)

از متغيرهاى مديريت بر استانداردسازى (كنترل مكانيزه و ميدانى ترافيك و تدوين و 
به هنگام سازى  قوانين و مقررات) (F084) بيشترين اهميت را دارا مى باشد و (F085) در 

مقايسه با  ديگر متغيرها اهميت كمترى دارد.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 433 ارائه مدلى براى مديريت يكپارچه حمل و نقل و ترافيك شهرى در كالن شهرهاي ايران

جدول 10. نتايج تحليل عاملي- مؤلفه مديريت بر تصادفات و اعمال، تدوين و به هنگام سازى  
قوانين راهنمايى و رانندگى

متغيرهاي 
موجود در 
مؤلفه

ميانگينتوضيح
انحراف

معيار

ميزان 
اشتراك 
متغيرها

همبستگي 
متغيرها 
با مؤلفه 
مربوطه

مقدار 
KMO

معنادارى 
خى دو

نتيجه 
تحليل 
عاملي

F091
مديريت تصادفات شهرى، شناخت مسائل 

اثرگذار بر تصادفات (شناسايى نقاط و 
ساعت هاى حادثه خيز)

4/820/8930/6570/803

تائيد مؤلفه0/7520/0005

F0923/331/0130/7690/886مديريت بر صحنه تصادفات

F093
كنترل نامحسوس ترافيك و ايجاد اين 

احساس در مردم كه ريسك تخلف صالح آنها 
نخواهد بود

4/140/8850/7490/851

F094 حضور ميدانى پليس راهنمايى و رانندگى در
4/460/9550/7790/891سطح معابر شهرى

F095
بازنگرى قوانين بيمه به طورى كه پرداخت تا 
سقف معينى از خسارت بدون حضور پليس 

انجام شود
4/340/7980/4580/620

از متغيرهاى مديريت بر تصادفات و اعمال، تدوين و به هنگام  سازى  قوانين راهنمايى و 
رانندگى، (F091) بيشترين اهميت را دارا مى باشد و (F092) در مقايسه با ديگر متغيرها 

اهميت كمترى دارد.
جدول 11. نتايج تحليل عاملي - مؤلفه مديريت بر مهندسى ترافيك

متغيرهاي 
موجود در 
انحراف ميانگينتوضيحمؤلفه

معيار
ميزان 

اشتراك 
متغيرها

همبستگي 
متغيرها 
با مؤلفه 
مربوطه

مقدار 
KMO

معنادارى 
خى دو

نتيجه 
تحليل 
عاملي

F1013/450/9850/5520/729زمان بندى تقاطع هاى چراغ دار

تائيد 0/5940/0005
مؤلفه

F1024/870/8990/5990/756طراحى جاده هاى شهرى
F1034/160/8480/5890/749اصالح هندسى معابر موجود
F1043/170/8560/6640/821كنترل سطح سرويس در معابر شهرى
F1053/240/9770/6140/784اعمال قوانين تغيير خط در محدوده تغيير خط
F106 .مشخص كردن معابرى كه نياز به تغيير اساسى دارند

مانند تقاطع هايى كه بايد به تقاطع هاى غيرهمسطح 
تبديل شوند و مكان هايى كه نياز به پل عابر پياده دارند

3/871/0210/6310/801

F107 ،مديريت فنى ترافيك (يك طرفه كردن خيابان ها
ايجاد ممنوعيت خاص در تقاطع ها، منع گردش و ...)، 
انحراف ترافيك از مناطق پرتراكم، دادن حق تقدم در 

گلوگاه هاى ترافيكى و ...
3/931/0320/6830/826

F108 آرام سازى  جريان ترافيك (سرعت گيرها، ايجاد جزاير
3/261/0180/4680/691ايمنى و ...)

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 434 1389 فصلنامه مطالعات مديريت انتظامي/ سال پنجم، شمارة سوم، پاييز

از متغيرهاى مديريت بر مهندسى ترافيك (F102) بيشترين اهميت را دارا مى باشد و 
(F104) در مقايسه با  ديگر متغيرها اهميت كمترى دارد.

جدول 12. نتايج تحليل عاملي ـ مؤلفه مديريت بر تحقيق و توسعه
متغيرهاي 
موجود در 
مؤلفه

ميانگينتوضيح
انحراف

معيار

ميزان 
اشتراك 
متغيرها

همبستگي 
متغيرها 
با مؤلفه 
مربوطه

مقدار 
KMO

معنادارى 
خى دو

نتيجه 
تحليل 
عاملي

F1114/840/9560/4920/701تحقيق و توسعه در تمام مؤلفه هاى ترافيكى

تائيد مؤلفه0/5990/0005

F112
هماهنگى با مراكز آموزش عالى و 

پژوهشكده هاى ترافيكى در سطح كشور و 
بين المللى

4/401/0970/6840/831

F113 تشكيل بانك اطالعاتى از فرهيختگان و
3/421/0270/5790/764داده هاى مختلف ترافيكى

F114 دخالت در سياست گذارى كالن كشور و اثرگذار
4/040/7640/5990/779در امر ترافيك بر اساس تحقيقات علمى مرتبط

F115
مديريت بر اقتصاد حمل و نقل (هزينه هاى 
تحميلى به جامعه مرتبط با ترافيك) كه هر 
اقدام و طرح ترافيكى توجيه اقتصادى هم 

داشته باشد
4/170/8800/7520/869

F1164/260/8670/7260/851توسعه پايدار امور ترافيكى كشور

F117 آموزش كارگزاران ترافيك و به هنگام  نگه داشتن
4/280/7930/4800/691اطالعات آنها

از متغيرهاى مديريت بر تحقيق و توسعه، (F111) بيشترين اهميت را دارا مى باشد و 
(F113) در مقايسه با  ديگر متغيرها اهميت كمترى دارد.

آزمون  از  تحقيق،  مؤلفه هاى  نرمال بودن  فرض  آزمون  براى  فرضيه ها:  آزمون 
كولموگراف-اسميرنوف استفاده شد و فرضيه هاى پژوهشي زير تدوين گرديد.

 فرضيه 1: بين مؤلفه مديريت بر سفرهاي شهري و مديريت يكپارچه ترافيك رابطه مثبت وجود دارد.

نتايج آزمون آمارى انجام شده بيانگر وجود رابطه معنادار و مثبت بين مؤلفه مديريت 
بر سفرهاي شهري و مديريت يكپارچه ترافيك مى باشد. به عالوه به منظور بررسى روابط 
بين متغيرهاى مستقل از ماتريس كوواريانس استفاده شده است. براى تأييد كوواريانس 
مقدار t محاسبه شده در آزمون ليزرل بايد باالتر از 2  دو متغير دو شرط الزم است: اوالً 
باشد و ثانياً، بايد آزمون معنادار باشد، يعنى آلفاى محاسبه شده بايد كمتر از 0/01 باشد. 
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در فرضيه هاى دوطرفه، يك متغير هم به عنوان متغير مستقل و هم به عنوان متغير وابسته 
ايفاي نقش مى كند. با توجه به مقادير t به دست آمده، فقط بين مديريت بر اورژانس ها و 

مديريت بر تحقيق و توسعه با مديريت بر سفرهاي شهري مسيري وجود ندارد.

 فرضيه 2: بين مؤلفه مديريت بر پاركينگ ها و مديريت يكپارچه ترافيك رابطه مثبت وجود دارد.

نتايج آزمون آمارى انجام شده بيانگر وجود رابطه معنادار و مثبت بين مؤلفه مديريت 
روابط  بررسى  منظور  به  عالوه  به  مى باشد.  ترافيك  يكپارچه  مديريت  و  پاركينگ ها  بر 
بين متغيرهاى مستقل از ماتريس كوواريانس استفاده شده است و همان طور كه مشاهده 
بر  مديريت   ،(0/24) شهرى  سفرهاى  بر  مديريت  با  پاركينگ ها  بر  مديريت  مى شود 

شهرسازى (0/38) و مديريت بر مهندسى ترافيك (0/32) رابطه مستقيم معنادار دارد. 

 فرضيه 3: بين مؤلفه مديريت ناوگانى و شبكه حمل و نقل عمومى و مديريت يكپارچه ترافيك رابطه 
مثبت وجود دارد.

نتايج آزمون آمارى انجام شده بيانگر وجود رابطه معنادار و مثبت بين مؤلفه مديريت 
به  عالوه  به  مى باشد.  ترافيك  يكپارچه  مديريت  و  عمومى  نقل  و  حمل  شبكه  و  ناوگانى 
منظور بررسى روابط بين متغيرهاى مستقل از ماتريس كوواريانس استفاده شده است و 
همان طور كه مشاهده مى شود مديريت ناوگانى و شبكه حمل و نقل عمومى با مديريت بر 
سفرهاى شهرى (0/42)، مديريت بر فرهنگ سازى  (0/24) و مديريت بر مهندسى ترافيك 

(0/16) رابطه مستقيم معنادار دارد.

 فرضيه 4: بين مؤلفه مديريت بر فرهنگ سازى  و مديريت يكپارچه ترافيك رابطه مثبت وجود دارد.

نتايج آزمون آمارى انجام شده بيانگر وجود رابطه معنادار و مثبت بين مؤلفه مديريت 
روابط  بررسى  منظور  به  عالوه  به  مى باشد.  ترافيك  يكپارچه  مديريت  و  فرهنگ سازى   بر 
بين متغيرهاى مستقل از ماتريس كوواريانس استفاده شده است و همان طور كه مشاهده 
مى شود مديريت بر فرهنگ سازى  با مديريت بر سفرهاى شهرى (0/25)، مديريت ناوگانى 
بر  مديريت   ،(0/25) ترافيك  شبكه  بر  مديريت   ،(0/24) عمومى  نقل  و  حمل  شبكه  و 
تصادفات و اعمال، تدوين و به هنگام  سازى  قوانين و مقررات (0/22) و مديريت بر مهندسى 

ترافيك (0/34) رابطه مستقيم معنادار دارد.
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 فرضيه 5: بين مؤلفه مديريت بر شهرسازى و مديريت يكپارچه ترافيك رابطه مثبت وجود دارد.

نتايج آزمون آمارى انجام شده بيانگر وجود رابطه معنادار و مثبت بين مؤلفه مديريت 
بر شهرسازى و مديريت يكپارچه ترافيك مى باشد. به عالوه به منظور بررسى روابط بين 
مشاهده  كه  همان طور  و  است  استفاده شده  كوواريانس  ماتريس  از  مستقل  متغيرهاى 
بر  مديريت   ،(0/31) شهري  سفرهاي  بر  مديريت  با  شهرسازى  بر  مديريت  مى شود 
پاركينگ ها (0/38)، مديريت ناوگانى و شبكه حمل و نقل عمومى (0/22)، مديريت بر 
استانداردسازى  بر  مديريت  و   (0/34) ترافيك  مهندسى  بر  مديريت   ،(0/44) اورژانس ها 
(0/24)، مديريت بر مهندسى ترافيك (0/34) و مديريت بر تحقيق و توسعه (0/42) رابطه 

مستقيم معنادار دارد.

 فرضيه6: بين مؤلفه مديريت بر اورژانس ها و مديريت يكپارچه ترافيك رابطه مثبت وجود دارد.

نتايج آزمون آمارى انجام شده بيانگر وجود رابطه معنادار و مثبت بين مؤلفه مديريت 
بر اورژانس ها و مديريت يكپارچه ترافيك مى باشد. به عالوه به منظور بررسى روابط بين 
مشاهده  كه  همان طور  و  است  استفاده شده  كوواريانس  ماتريس  از  مستقل  متغيرهاى 
مى شود مديريت بر اورژانس ها با مديريت بر شهرسازى (0/44)، مديريت بر شبكه ترافيك 
(0/41)، مديريت بر اعمال تصادفات و به هنگام سازى  قوانين و مقررات (0/13) و مديريت 

بر تحقيق و توسعه (0/39) رابطه مستقيم معنادار دارد.

 فرضيه 7: بين مؤلفه مديريت بر شبكه ترافيك و مديريت يكپارچه ترافيك رابطه مثبت وجود دارد.

نتايج آزمون آمارى انجام شده بيانگر وجود رابطه معنادار و مثبت بين مؤلفه مديريت 
روابط  بررسى  به منظور  عالوه  به  مى باشد.  ترافيك  يكپارچه  مديريت  و  ترافيك  شبكه  بر 
بين متغيرهاى مستقل از ماتريس كوواريانس استفاده شده است و همان طور كه مشاهده 
بر  مديريت   ،(0/17) شهري  سفرهاي  بر  مديريت  با  ترافيك  شبكه  بر  مديريت  مى شود 
فرهنگ  سازى  (0/25)، مديريت بر اورژانس ها (0/41)، مديريت بر استانداردسازى (0/40) 

و مديريت بر مهندسى ترافيك (0/35) رابطه مستقيم معنادار دارد.
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 فرضيه 8: بين مؤلفه مديريت بر استانداردسازى و مديريت يكپارچه ترافيك رابطه مثبت وجود دارد.

نتايج آزمون آمارى انجام شده بيانگر وجود رابطه معنادار و مثبت بين مؤلفه مديريت بر 
استانداردسازى و مديريت يكپارچه ترافيك مى باشد. به عالوه به منظور بررسى روابط 
بين متغيرهاى مستقل از ماتريس كوواريانس استفاده شده است و همان طور كه مشاهده 
مى شود مديريت بر استانداردسازى با مديريت بر سفرهاي شهري (0/24)، مديريت بر 
شبكه ترافيك (0/37)، مديريت بر تصادفات و اعمال، تدوين و به هنگام  سازى  قوانين 
و مقررات راهنمايى و رانندگى (0/17) و مديريت بر مهندسى ترافيك (0/23) رابطه 

مستقيم معنادار دارد.
 فرضيه 9: بين مؤلفه مديريت بر تصادفات و اعمال، تدوين و به هنگام  سازى  قوانين راهنمايى و رانندگى 

و مديريت يكپارچه ترافيك رابطه مثبت وجود دارد.

نتايج آزمون آمارى انجام شده بيانگر وجود رابطه معنادار و مثبت بين مؤلفه مديريت بر 
تصادفات و اعمال، تدوين و به هنگام  سازى  قوانين راهنمايى و رانندگى و مديريت يكپارچه 
ماتريس  از  مستقل  متغيرهاى  بين  روابط  بررسى  منظور  به  عالوه  به  مى باشد.  ترافيك 
و  تصادفات  بر  مديريت  مى شود  مشاهده  كه  همان طور  و  است  استفاده شده  كوواريانس 
اعمال، تدوين و به هنگام  سازى  قوانين راهنمايى و رانندگى با مديريت بر سفرهاي شهري 
بر  مديريت   ،(0/13) اورژانس ها  بر  مديريت   ،(0/22) فرهنگ سازى   بر  مديريت   ،(0/21)
استانداردسازى (0/17) و مديريت بر تحقيق و توسعه (0/32) رابطه مستقيم معنادار دارد.

 فرضيه 10: بين مؤلفه مديريت بر مهندسى ترافيك و مديريت يكپارچه ترافيك رابطه مثبت وجود 
دارد.

نتايج آزمون آمارى انجام شده بيانگر وجود رابطه معنادار و مثبت بين مؤلفه مديريت 
بر مهندسى ترافيك و مديريت يكپارچه ترافيك مى باشد. به عالوه به منظور بررسى روابط 
بين متغيرهاى مستقل از ماتريس كوواريانس استفاده شده است و همان طور كه مشاهده 
مى شود مديريت بر مهندسى ترافيك با مديريت بر سفرهاي شهري (0/18)، مديريت بر 
پاركينگ ها (0/32)، مديريت ناوگانى و شبكه حمل و نقل عمومى (0/16)، مديريت بر 
فرهنگ سازى  (0/34)، مديريت بر شهرسازى (0/36)، مديريت بر شبكه ترافيك (0/35)، 
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مديريت بر استانداردسازى (0/23)، مديريت بر تصادفات و اعمال، تدوين و به هنگام  سازى  
قوانين راهنمايى و رانندگى (0/17) و مديريت بر تحقيق و توسعه (0/31) رابطه مستقيم 

معنادار دارد.
 فرضيه 11: بين مؤلفه مديريت بر تحقيق و توسعه و مديريت يكپارچه ترافيك رابطه مثبت وجود دارد.

نتايج آزمون آمارى انجام شده بيانگر وجود رابطه معنادار و مثبت بين مؤلفه مديريت 
بر تحقيق و توسعه و مديريت يكپارچه ترافيك مى باشد. به عالوه به منظور بررسى روابط 
بين متغيرهاى مستقل از ماتريس كوواريانس استفاده شده است و همان طور كه مشاهده 
مى شود مديريت بر تحقيق و توسعه با مديريت بر شهرسازى (0/42)، مديريت بر اورژانس ها 
(0/39)، مديريت بر تصادفات و اعمال، تدوين و به هنگام  سازى  قوانين و مقررات (0/32) و 

مديريت بر مهندسى ترافيك (0/31) رابطه مستقيم معنادار دارد.
الگوى روابط عِلّى مديريت يكپارچه ترافيك: همان طور كه مالحظه مى گردد ضريب 
مسير مديريت ناوگانى و شبكه حمل و نقل عمومى باالترين ميزان را با 0/80 به خود 
بر  مديريت  با 0/72،  ترافيك  فرهنگ سازى   بر  مديريت  آن  از  پس  و  مى دهد  اختصاص 
و  نصب  استانداردسازى،  بر  مديريت  و  شهرسازى  بر  مديريت  با 0/66،  شهرى  سفرهاى 
شبكه  بر  مديريت   ،0/45 با  اورژانس ها  بر  مديريت   ،0/48 با  ترافيك  خدمات  نگهدارى 
ترافيك با 0/43، مديريت بر پاركينگ ها و مديريت بر تحقيق و توسعه با 0/41، مديريت بر 
تصادفات و اعمال، تدوين و به هنگام  سازى  قوانين راهنمايى و رانندگى با 0/38 و مديريت 

بر مهندسى ترافيك با 0/36 قرار دارند.
معادله ساختارى مديريت يكپارچه ترافيك با توجه به مديريت بر سفرهاى شهرى به 

شرح ذيل است:

مديريت يكپارچه ترافيك= 0/66 (مديريت بر سفرهاى شهرى) + 0/41 (مديريت بر پاركينگ ها) 
فرهنگ سازى   بر  (مديريت   0/72  + عمومى)  نقل  و  حمل  شبكه  و  ناوگانى  (مديريت   0/80  +
ترافيك) +0/48 (مديريت بر شهرسازى) + 0/45 (مديريت بر اورژانس ها) + 0/43 (مديريت بر 
شبكه ترافيك) + 0/48 (مديريت بر استانداردسازى، نصب و نگهدارى خدمات ترافيك) + 0/38 
 0/36  + رانندگى)  و  راهنمايى  قوانين  به هنگام  سازى   و  تدوين  اعمال،  و  تصادفات  بر  (مديريت 

(مديريت بر مهندسى ترافيك) + 0/41 (مديريت بر تحقيق و توسعه) + 0/31 (واريانس خطا)
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براى بررسى خوبى برازش مدل، نتايج خوبى برازش به شرح زير است:
در اين مدل براى خوبى برازش كل از كاى اسكوئر استفاده شده است. از آنجا كه مقادير 
بزرگ كاى اسكوئر حاكى از برازش بد و مقادير كوچك كاى اسكوئر حاكى از خوبى برازش 

است، در مدل فوق خوبى برازش وجود دارد (خى دو برابر با 0/00 مى باشد).
در نمودار شماره 1 الگوى روابط علِّى نهايى آورده شده است و همان طور كه مالحظه 
گرديد، اركان شناسايى شده تأثير مثبت معنادارى بر مديريت يكپارچه ترافيك مى گذارند. 

اين مدل مى تواند در بررسى و شناسايى عوامل تأثيرگذار بر ترافيك استفاده شود.

نمودار 1. مدل علّى مديريت يكپارچه ترافيك شهرى
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كرد.  ايجاد  را  آزمون شده  مفهومى  مدل  مى توان  انجام شده  فرض هاى  آزمون  از  پس 
نمودار 2 اين مدل مفهومى را نشان مى دهد.

نمودار 2. مدل مفهومى كنترل يكپارچه ترافيك

مديريت يكپارچه ترافيك

مديريت بر سفرهاى شهرى

مديريت بر فرهنگ سازى

مديريت بر شهر سازى

مديريت بر پاركينگ ها

مديريت بر اورژانس ها

مديريت بر استانداردسازى

مديريت بر تصادفات

مديريت بر تحقيق و توسعه

مديريت بر مهندسى ترافيك

مديريت مكانيزه بر شبكه ترافيك 

مديريت بر ناوگانى و شبكه 
حمل و نقل عمومى
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بحث و نتيجه گيرى 
در اين تحقيق با احصاي عوامل تأثيرگذار بر ترافيك و حمل و نقل شهرى، مدلى توسعه 
اهداف  با  كه  مختلفى  سازمان هاى  در  مى تواند  مدل  اين  كرديم.  آزمايش  را  آن  و  داده 
متفاوتى با ترافيك درگير مى شوند استفاده شود. بر اساس اين مدل هر سازمان مى توان 
نحوه تأثير گذارى خود بر ترافيك و بر ساير عوامل تأثيرگذار را بررسى كرده و به نتايج 
پيش بينى  شده اى برسد. شناسايى ضرايب مسير مى تواند به تحليل حساسيت در رابطه با 
تنظيم كننده هايى كه در ترافيك مؤثرند منجر شود و نتايج قبل از اجرا تحليل شوند و از 

روش هاى پر هزينه سعى و خطا جلوگيرى شود. 
نتيجه كاربردى حاصل از اين تحقيق شناسايى عوامل تأثيرگذار بر مديريت يكپارچه 
ترافيك است كه به ايجاد يكنواختى و هم خوانى در تصميم هاى مربوط به ترافيك كمك 
صحيح  و  واحد  مديريت  اعمال  منظور  به  سازمانى  تشكيل  ساز  زمينه  مى تواند  و  نموده 
جهت ايجاد هماهنگى هاى سيستماتيك الزم بين تمامى سازمان هاى دخيل در امر ترافيك 

شهرى و بهره بردارى بهينه از منابع و امكانات موجود در اين زمينه  باشد.
نمودار مفهومى حاصل شده از اين تحقيق به شرح زير مى باشد: 

در نمودار 3 مدل مفهومى به دست آمده ملموس تر است و ضرورت ايجاد يك سيستم 
سازمان هاى  اين نمودار،  است. در  تصوير كشيده شده  ترافيك به  مديريت يكپارچه  براى 
مرتبط نيز ديده مى شوند. جهت هماهنگى و استفاده بهينه از منابع اين سازمان ها الزم 

است سيستمى براى مديريت يكپارچه ترافيك ايجاد شود. 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 442 1389 فصلنامه مطالعات مديريت انتظامي/ سال پنجم، شمارة سوم، پاييز

منابع 
منابع فارسى:

آيتى، اسماعيل (1381). هزينه تصادفات ترافيكى ايران. مشهد: دانشگاه فردوسى مشهد.
آيتى، اسماعيل (1382). نگهدارى و مديريت راه. مشهد: گل نشر.

مديريت  مديريت ناپذير:  بر  مديريت   .(1376) چ اراالم ب وس   ه رى   ت ري ان دي س ،  ج ي ن ، راوي ن در ك وم ار؛  
سازمان هاى تحقيقاتي (موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، مترجم). تهران: م وس س ه  آم وزش ى  

و ت ح ق ي ق ات ى  ص ن اي ع  دف اع ى  (نشر اصلى اثر 1997)..
و  حمل  مدل ساز  ى  و  برنامه ريزى   اصول  ترابري:  مهندسي  جى. (1379).  نورمن  آشفورد،  اچ.؛  بل  رايت، 
نقل (شهريار افندي زاده و اميرمسعود رحيمي، مترجمان). تهران: دان ش گ اه  ع ل م  و ص ن ع ت  اي ران ، م رك ز 

نمودار 3. مدل نهايى

سازمان مادر
Enterprise

(Func ons) وظايف

(Organiza on) سازمان هاى دخيل

مديريت بر 
سفرهاى شهرى

مديريت بر 
فرهنگ سازى

مديريت بر 
مديريت بر شهر سازى

پاركينگ ها

مديريت بر 
اورژانس ها

نيروى 
انتظامى صدا و 

سيما

وزارت راه و 
ترابريسيما

وزارت آموزش 
و پرورش

وزارت علوم 
تحقيقات و فناورى

وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى

وزارت ارتباطات و 
فناورى اطالعات 

وزارت مسكن و 
شهرسازى

استاندارى ها

شهردارى ها

هواشناسى

مديريت بر 
استانداردسازى ها

مديريت بر 
تصادفات

مديريت بر 
تحقيق و توسعه

مديريت بر 
مهندسى ترافيك

مديريت مكانيزه
 بر شبكه ترافيك 

مديريت ناوگانى 
و حمل و نقل 
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