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دكتر عليرضا اسماعيلي1
دكتر برزو فرهي2

چكيده
با توجه به روند روزافزون تصادفات در كشور و ضرورت ارتقاي فرهنگ ترافيك و پراكندگي اقدامات موازي 
سازمان ها در راستاي فرهنگ سازي و اقدامات آموزش، تاكنون الگوي منسجمي براي هماهنگي فعاليت هاي پراكندة 
سازمان هاي فرهنگي كشور كه باعث اتالف وقت، منابع و انرژي مي شود، ارائه نشده است. بنابراين، با توجه به هدف 
نهايي (كاهش سوانح رانندگي) و اهميت موضوع و همچنين ضرورت ارائه الگوي راهبردي فرهنگ ترافيكي، اين 
مطالعه در سال 1386 انجام گرفت. اين مطالعه با روش طراحي مقطعي انجام گرفت. بعد از تهية ليست خبرگان و 
متخصصان آزاد ترافيك كشور، با استفاده از نمونه گيري تعمدي از گروه هاي متخصصان انتظامي و غيرانتظامي، 
تعداد نمونه هاي تحقيق تعيين شد. بدين ترتيب، به منظور ارائة ساختار مناسب آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيك 
به استخراج 5 مؤلفة مؤثر (مؤلفه هاي اصلي مركزي الگو، پشتيباني، نظام مديريت، اصول و مباني حاكم بر توسعة 

فرهنگ ترافيك و حوزة تعامالتي محيطي) اقدام و بر همين اساس، پرسشنامه اى تنظيم و طراحي شد. 
مورد  نفر  تعداد 30  ديدگاه  كشور،  ترافيك  متخصصان  و  عالي  آموزش  متخصصان  و  خبرگان  كل  از 
فرهنگ  اجرايي  فعاليت هاي  خصوص  در  مختلف  سازمان هاي  مطلوب  و  موجود  نقش  قرارگرفت.  بررسي 
ترافيك بررسي شد. شكاف بين نقش راهبردى موجود و مطلوب براي هر يك از سازمان هاي مورد نظر به 
دست آمد كه در اين ميان فقط نقش موجود و مطلوب پليس راه يكسان بود. همچنين فعاليت هاي مؤثر هر 
يك از سازمان هاي متولي و سازمان هاي اصلي متولي براي هر يك از فعاليت ها مورد بررسي قرار گرفت. در 
نهايت، كميته ها و كميسيون هاي پيشنهادي در قالب نقشه اى سازماني3 براي اجرا و نهادينه كردن يك نظام 

توسعه فرهنگ ترافيكي ارائه و سهم تصميم گيري و مسئوليت پذيري در هر يك از سازمان ها مشخص شد.
كليد واژه ها

 Strategic) راهبردي  الگوي   ،(Traffic Culture) ترافيك  فرهنگ   ،(Development) توسعه 
 ،(Traffic Police) پليس راهنمايى و رانندگى ،(Organizational chart) نقشه سازمانى ،(Model

.(Strategy) راهبرد ،(Law and Order) قانون و نظم

1. عضو هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي
2. عضو هيئت علمي دانشگاه امام حسين (ع)

3. Organization Chart

طراحي و تدوين الگوي راهبردي توسعة
 فرهنگ ترافيك

(ارائه نمودار كالن نظام توسعة فرهنگ ترافيك)
تاريخ دريافت: 87/5/30
تاريخ پذيرش: 88/2/23
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مقدمه
تصادفات يكي از بزرگ ترين  مشكالت سالمتي عمومي در جهان است. اين مشكل به اين 
دليل بزرگ است كه قربانيان بيشتر جوان هستند و قبل از تصادف سالمتي كامل داشته اند 
(ايونس، 1388). حوادث ترافيكي يكي از عوامل مرگ ومير در جهان است به طورى كه ساالنه 
جان 1/2 ميليون نفررا در جهان مي گيرد(Behnood, pakgohar and Esmaeeli, 2007; who, 2001). از 
اين تعداد، سهم ايران ساالنه بيش از 26 هزار نفر كشته و حدود يكصد و پنجاه هزار نفر 
مجروح و مصدوم است(اسماعيلى، 1386). يافته هاي آماري نشان مي دهد سهم افراد و 
نقش عامل انساني نزديك به 90 درصد در ايمني راه و وقوع تصادقات تأثيرگذار است 
(آيين نامه ايمنى راه هاى كشور، 1377). بنابراين يكي از راه هاي مؤثر در كاهش حوادث 
رانندگي را مي توان تقويت فرهنگ ترافيك در نظر گرفت كه متأسفانه در حال حاضر 
فقدان نظام راهبردي در بحث فرهنگ ترافيك است و فعاليت هاي بدون هدف و پراكندة 
سازمان هاي فرهنگي كشور زمينه هاي هماهنگي هر چه بيشتر توسعة فرهنگ ترافيك 

را فراهم نمي سازد.
بررسي ها نشان مي دهد كه سازمان هاي مرتبط با امر آموزش و فرهنگ سازي كشور 
به نسبت ميزان صرف هزينه هاي زياد و بهره گيري از منابع و امكانات كشور، توفيقي 
در امر ارتقاي فرهنگ ترافيك نداشته اند و متأسفانه با آموزش هاي پراكنده و بي هدف 
در اين مدت، تغييرى قابل توجهى در رفتارهاي توانمند ترافيكي مردم پديد نياورده اند 
(ايونس،1388).  هستيم  كشور  در  مالي  و  جاني  خسارت هاي  شاهد  همچنان  ما  و 
بنابراين با تدوين يك الگوي مناسب راهبردي وظيفة همة سازمان هاي مسئول در امر 
آموزش و فرهنگ سازي در چارچوبى كالن، مشخص و معين مي شود به گونه اى كه 
دسترسي به اهداف اصلي، يعني ارتقاي فرهنگ ترافيك، محقق خواهد شد. گفتني است 
زماني  فواصل  در  مختلف  اقدامات  و  پژوهش ها  ترافيك،  فرهنگ  ارتقاي  خصوص  در 
كوتاه در سازمان هاي گوناگون صورت پذيرفته است، اما همواره با تغييرات و رشد 
تكاملي همراه بوده است (پليس راهور  ناجا، 1385). چنانچه مشكالت و نارسايي هايي 
در برنامه ها و اقدامات در خصوص اين موضوع وجود داشته باشد، به يقين مي تواند 
اشكاالتي در زمينة تحقق اهداف فرهنگ ترافيكي به وجود آورد و در نتيجه، باعث صرف 
و  جامعه  افراد  براي  اقتصادي  و  فرهنگي  اجتماعي،  زيانبار  آثار  و  گزاف  هزينه هاي 

كشور شود.
هر چند تا كنون اقدامات مختلف در زمينة توسعة فرهنگ ترافيك از طرق مختلف، 
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توجه  با  اما  است،  پذيرفته  صورت   ... و  انيميشن  نمايش  دبستان ها،  در  آموزش  مثل 
نداشتن  و  شده  تعيين  اهداف  به  نسبت  بي توجهي  آمده  به عمل  ارزيابي هاي  نتايج  به 
برنامه ريزي و سازمان  دهي فعاليت هاي فرهنگ ترافيك، باعث كاهش تخلفات و سوانح 
رانندگي به دليل افزايش آگاهي مردم نشده است (اسماعيلى، 1384). بنابراين يكي از 
همة  تبعيت  و  كشور  ترافيك  فرهنگ  راهبردي  الگوهاي  تدوين  پيشنهادي،  راه حل هاي 
انجام  بررسي هاي  البته  است.  الگو  اين  از  فرهنگ سازي  امر  در  مسئول  سازمان هاي 
شده در اين خصوص، بيانگر اهداف و نتايج متفاوتي در خصوص ميزان تحقق يافتن يا 
نيافتن اقدامات صورت گرفته در زمينة فرهنگ ترافيك است (رضايى، 1380). بنابراين 
براي سازمان دهي و برنامه ريزي برخي از كاستي هاي اقدامات انجام شده و به منظور 
كردن  مشخص  و  ترافيك  فرهنگ  توسعة  در  تأثيرگذار  سازمان هاي  كردن  وظيفه مند 
راهبردي  طرح  اجراي  حقوقي  الزامات  تعيين  و  ترافيك  فرهنگ  اساسي  راهبردهاي 
توسعة فرهنگ ترافيك كشور، مطالعة حاضر در سال 1386 انجام گرفت كه منجر به 
طراحي نظام جامع توسعة فرهنگ ترافيك كشور شد. اگر چه در اين خصوص مطالعات 
جانبي مفيدي انجام يافته است (طرح جامع ايمنى حمل و نقل ايران، 1384؛ فرهى، 1383؛ 
مطالعات طرح جامع آموزش ترافيك، 1381؛ اصول آموزش ترافيك به شهروندان، 1382 
و نادرى خورشيدى، 1386)؛ اما همچنان موضوع فرهنگ ترافيك به طور تخصصي و 

راهبردى مطالعه و بررسي نشده است.

روش شناسي تحقيق
اين مطالعه با طراحي مقطعي1 انجام گرفت. جامعة آماري اين پژوهش شامل خبرگان 
متولي  سازمان هاي  رده باالي  مسئوالن  جمله  از  كشور  ترافيك  آزاد  متخصصان  و 
ترافيك و فرهنگ يا داراي سابقة باالي 10 سال در زمينة ترافيك و خبرگان و اساتيد 
دانشگاهي است. براي گردآوري اطالعات، هنگام برگزاري سومين كنفرانس منطقه اي 
سيماي  و  صدا  بين المللي  همايش هاي  محل  در  و  ماه 1385  آبان  در  ترافيك  مديريت 
جمهوري اسالمي ايران از اين خبرگان دعوت شد. اندازة نمونة آماري به نسبت ميان 
گروه هاي چهارگانة فوق تقسيم شد. در اين تقسيم بندي سعي بر آن بود تا اندازة نمونه 
از زيرگروه هاي انتظامي و غيرانتظامي به طور مساوي انتخاب شود. به همين  منظور 
سابقة  به  همچنين  يافت.  ادامه  برسد  نفر  به 30  نمونه  اندازة  كه  زماني  تا  نمونه گيري 
1. Cross sectional
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فعاليت، تدريس، طرح هاي پژوهشي اجرا شده در زمينة ترافيك در انتخاب افراد نمونه 
توجه ويژه شد. سؤاالت پژوهشي مد نظر در اين تحقيق عبارت اند از:

وضعيت موجود فرهنگ ترافيك كشور چگونه است؟ 1 -
چه سازمان هايي در توسعة فرهنگ ترافيك نقش دارند؟ 2 -

چشم انداز ساختاري توسعة فرهنگ ترافيك كشور چيست؟ 3 -
ترافيك  فرهنگ  در  تأثيرگذار  سازمان هاي  ملي  كار  تقسيم  و  مأموريت ها  وظايف،  4 -

كشور با توجه به چشم انداز توسعة مزبور چگونه بايد باشد؟
راهبردهاي نحوة تخصيص منابع و مصارف مالي، انساني و اطالع رساني توسعة  5 -

فرهنگ ترافيك كدام است؟
رويكرد اصلي و راهبردهاي اساسي پشتيبان توسعة فرهنگ ترافيك كشور چيست؟ 6 -

الزامات قانوني- حقوقي اجراي طرح راهبردي مزبور چگونه خواهد بود؟ 7 -
فرهنگ  ترافيك (توسعة  فرهنگ  ارتقاي  ساختار مناسب آموزش و  ارائه  منظور  به 
ترافيك) با انجام مطالعات كتابخانه اي به شناسايي و استخراج اصلي ترين  و كامل ترين  
مؤلفه در امر توسعة فرهنگ ترافيك اقدام شد. به اين ترتيب، با محوريت انسان، راه و 
داده  تشخيص  مؤلفه  اصلي ترين   عنوان  به  ترافيكي  قانونمند  رفتارهاي  مؤلفة  خودرو، 
شد. مؤلفه هاي پشتيباني نرم  به قرار زير منظور شد: روش ها و فرايند، استانداردسازها، 
انساني،  منابع  نظام  مالي،  نظام  آموزش،  نظام  توسعه،  و  پژوهش  نظام  نهادها، 
نرم افزارهاي تخصصي، نظام اطالع رساني، قوانين و مقررات، فناوري اطالعات (IT) و 
مؤلفه هاي پشتيباني سخت شامل زيرساخت ها (ارتباطات، آب، برق و ...)، فضاي فيزيكي 
(ساختمان ها)، تجهيزات تخصصي، تجهيزات عمومي و مؤلفه هاي نظام مديريت عالي در 
ذيل مؤلفه هاي اصول و مباني حاكم بر توسعة فرهنگ ترافيك در ساية مؤلفه هاي حوزة 
تعامالتي محيطي (شامل محيط داخلي دولت، محيط عمومي كشور و محيط بين المللي). 
مقياس  در  گزينه  هفت  در  مربوط  زمينة  در  سؤاالت  به  شد  خواسته  پاسخگويان  از 
ليكرت (خيلي زياد، زياد، نسبتًا زياد، متوسط، نسبتًا كم، كم، خيلي كم) پاسخ دهند. پس 
از هماهنگي هاي مربوط، پرسشنامه هاي هر يك از افراد به آنها تحويل داده شد و بعد 
از تكميل و گردآوري آن،با استفاده از آمار توصيفي، بررسي و تحليل شد و به منظور 
قضاوت  مورد  فريدمن  ناپارامتري  آزمون آماري  از  بهره گيري  با  مؤلفه ها  رتبه بندي 

آماري قرار گرفت. 
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تابع تشخيص سهم سازماني
مسئلة اصلي در اين پژوهش، تعيين فرايندهاي علمي به كمك طراحي و كاربرد الگوي 
رياضي به منظور انتخاب سازمان هايي با كاركرد مؤثر در حوزه هاي گوناگون مديريت 
تصميم سازي هاي  و  تصميم گيري ها  در  يك  هر  سهم  تشخيص  و  ترافيك  فرهنگ 
با  كه  هستيم  الگويي  طراحي  پى  در  بررسي  اين  در  ديگر،  عبارت  به  است.  مديريتي 
توجه به يك سري اهداف، مؤثرترين سازمان ها را در بين سازمان هاي دخيل در حوزة 
مديريت فرهنگ ترافيك انتخاب و سهم هر يك را از نظر مسئوليت پذيري و تالش در 

تصميم سازي هاي سازماني شناسايي كنيم.

عوامل الگو
عوامل الگوى ما كه با نظرسنجي انجام يافته و تمامًا برآورد شده اند، عبارت اند از 
ijkX عبارت است از درصد اولويت k ام انتخاب صاحب نظران  ijkX و w كه در آن   
سهم سازماني i براي حوزة عملكردي j و w برابر است با وزن اولويت اول نسبت به 

اولويت هاي ديگر كه در اين تحقيق k = 2 فرض شده است.
تابع هدف:

با توجه به تعريف مسئله، الگوى انتخابي به صورت زير است:

     (1)

كه در آن:

Wi برابر است با وزن           اولويت i ام نسبت به مجموع وزن 

اولويت ها و از معادلة زير به دست مي آيد:

  (2)
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رهنمود 6 سيگما در اولويت بندي وظايف سازماني
همان طور كه مي دانيم، بسياري از تصميم گيري ها، فرايندها، رخدادها و حّتي استنباط هاي 
ارائه  به  است  توانسته  نرمال  توزيع  خواص  است.  نرمال  توزيع  بر  مبتني  آماري 
جملة آنها قاعدة    بپردازد كه از  استنتاج هاي آماري متعدد  الگوهاي مديريتي مبتني بر 
6 سيگما1 است كه در كنترل كيفيت آماري و مباحث ايزو(ISO)2 نقش بارزي ايفا مي كند. 
بر اساس قاعدة 6 سيگما 99/9 درصد داده هايي كه از توزيع نرمال پيروي مي كنند در 

فاصلة 6 سيگما پراكندگي داده ها نسبت به معيار ميانگين قرار دارند.

نگاره شمارة 1- منحني نرمال با رهنمود 6 سيگما

فعاليت سازماني مؤثر
در صورتي كه فرض كنيم موفقيت يك سازمان در فعاليت هايي كه نسبت به آنها اقدام 
حول  فعاليت ها  اين  درصد  داريم 67/8  انتظار  مي كند،  پيروي  نرمال  توزيع  از  مي كند، 
مقدار ميانگين و بااختالف كمتر از يك سيگما باشد و 16/1 درصد فعاليت هاي مذكور 
s+X دست مي يابند و به همين ترتيب 16/1 درصد فعاليت هاي  به نمره اي باالتر از 
s−X كسب مي كنند. فرض مي كنيم امتياز اعطايي  انجام يافته، نمره اي كمتر از معيار 
s+X مثبت باشد و از جمله فعاليت هايي به حساب آيد كه  به فعاليت هاي باالتر از 
سازمان با صرف هزينه و منابع موجود خود به نتايج مؤثري دست يافته است. همچنين 
s−X امتياز منفي دهد و در نهايت فعاليت هايي كه سازمان با  به فعاليت هاي كمتر از 
صرف هزينه و منابع موجود خود به نتايج مؤثري در آنها دست نيافته است و عمًال تابع 
هزينه و فايدة توجيه اقتصادي براي انجام اين فعاليت ها نيستند و فعاليت هايي كه در 

1. Six Sigma
2. International Standard Organization

٪ 16/1 ٪ 16/1

Χ + ٣σΧ − ٣σ Χ + 2σΧ − 2σ Χ + σΧ − σ

٪ 67/8

σ

χ
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s−X قرار مي گيرند جزء فعاليت هاي خنثي يا فعاليت هايي به شمار  s+X و بين
مي آيند كه محقق نمي تواند نظر متقن نسبت به مؤثر يا نامؤثر بودن آنها بدهد. 

بر اساس فرضيات فوق، پيش بيني مي شود يك سازمان در 16/1 درصد فعاليت هاي تعريف 
شده، موفق عمل كند. به عبارتي، از بين 22 فعاليت تعريف شده، 4 فعاليت مؤثر است.

    (3)

تعداد فعاليت هاي مؤثر مورد انتظار كه در آن Nj برابر است با تعداد فعاليت هاي 
تعريف شده، كه در اين تحقيق 22 مورد است. به منظور اعتماد بيشتر، 5 فعاليت مؤثر 

رادر بين فعاليت هايي كه يك سازمان مي تواند در آن حوزه اقدام كند انتخاب كرده ايم.

يافته هاي تحقيق
در مدت مطالعه با 30 نفر از خبرگان و متخصصان آموزش عالي و متخصصان آزاد 
براي هر  دست آمده  پاسخ هاي به  درصد  ابتدا  . در  شد  برقرار  ارتباط  كشور  ترافيك 
يك از نقش ها (راهبردى، سياست گذاري، برنامه ريزي، پشتيباني و اجرايي) در وضعيت 
موجود و مطلوب محاسبه و سپس شكاف بين وضعيت موجود و مطلوب بررسي شد.
براساس جدول شماره 1ـ پليس راه تنها سازماني است كه شكاف بين نقش موجود 
نقش  شكاف  با  سازمان ها  اغلب  در  كه  است  حالي  در  اين  است.  صفر  آن  مطلوب  و 
براي  مواجهيم.  سازماني  عملكرد  ماهيت  اختالف  موارد  بعضي  در  حّتي  و  عملكردي 
مثال، وزارت راه و ترابري كه نقش مطلوب آن پشتيباني- اجرايي است، عملكرد كنوني 

سازماني آن صرفًا اجرايي است.

Χ + σΧ − σ

7303100
11622116 ///%NjK ≅
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جدول شمارة 1- نقش مطلوب سازمان ها و شركت ها و درصد شكاف آنها 
نسبت به وضعيت مطلوب

 ميزان شكاف بين نقشنقش مطلوبنقش موجودسازمان يا شركترديف
مطلوب (درصد موجود-

درصد مطلوب)

41/4راهبردىسياست گذاريمجلس شوراي اسالمي (خانة ملت)1
46/4راهبردىسياست گذاريشوراي انقالب فرهنگي2
32/1راهبردىپشتيبانيوزارت كشور3
6/9-3/4پشتيباني- اجرايياجراييوزارت راه و ترابري4
17/9اجرايياجراييوزارت آموزش و پرورش5
35/8اجراييسياست گذاريوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي6
 سياست گذاري-وزارت علوم، تحقيقات و فناوري7

برنامه ريزي
34/5راهبردى

28/6اجرايياجراييسازمان بهزيستي (مهدكودك)8
10/8پشتيبانيپشتيبانيوزارت نفت9
3/6-14/3برنامه ريزي- اجراييبرنامه ريزيسازمان حمل و نقل ترافيك10
25پشتيبانيبرنامه ريزيوزارت صنايع11
21/5پشتيبانيپشتيبانيوزارت پست و تلگراف و تلفن12
 پشتيباني-سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور12

برنامه ريزي
13/8برنامه ريزي

46/4پشتيبانيبرنامه ريزيسازمان گسترش و نوسازي صنايع14
7/1اجرايياجراييراهنمايي و رانندگي15
0اجرايياجراييپليس راه16
17/8اجرايياجراييآموزشگاه هاي راهنمايي و رانندگي17
28/6اجرايياجراييسازمان حمل و نقل و پايانه ها18
35/7پشتيبانياجراييشركت هاي را ه سازي19
28/6پشتيبانياجراييراهداري20
28/5اجراييپشتيبانيحفاظت از محيط زيست21
46/4پشتيبانياجراييشركت هاي خودروسازي22
53/5پشتيبانياجراييشركت هاي توليد كنندة موتور سيكلت23
39/3پشتيبانيپشتيبانيسازمان هاي بيمه اي24
14/3پشتيبانياجراييشهرداري ها25
21/4اجرايياجراييهالل احمر و اورژانس26
32/2-14/3پشتيباني- اجرايياجرايينهضت سواد آموزي27
46/4راهبردىاجراييصدا و سيما28
21/4اجرايياجراييسينما و تئاتر29
7/1اجرايياجراييمطبوعات30
48/3پشتيبانيپشتيبانيبانك ها31
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بر اساس نتايج جدول شمارة 1 يافته هاي ديگر حاكي از آن است كه سازمان هاي متولي 
با توجه به سهم سازماني به دست آمده به ترتيب اولويت به صورت زير مي توانند فعاليت 
داشته باشند: در بحث راهبردي؛ پليس راهنمايي و رانندگي (19/6 درصد)، مجلس شوراي 
اسالمي (19/4 درصد باالترين اولويت/ در بحث سياست گذاري؛ مجلس شوراي اسالمي 
(29/9 درصد)، وزارت صنايع و معادن (23/7 درصد)/ در مبحث برنامه ريزي؛ سازمان 
حمل و نقل ترافيك كشور (9/4 درصد)، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (8/9 درصد) 
/ در مبحث پشتيباني؛ شركت هاي راه سازي (5/95 درصد)، شركت هاي توليد كنندة موتور 
سيكلت (5/8 درصد)، در مبحث اجرايي؛ پليس راهنمايي و رانندگي (6/4 درصد)، سازمان 
حمل و نقل و پايانه ها (6/2 درصد)، هالل احمر و اورژانس (6/2 درصد). اطالعات جدول 

شماره 2 نشانگر اين مطلب است:
جدول شمارة 2- وضعيت سهم تأثير سازمان هاي متولي در امر ترافيك كشور 

براساس راهبردى، سياست گذارى و برنامه ريزى
 سهمراهبردىرديف

سازمان
 سهمبرنامه ريزيسهم سازمانسياست گذاري

سازمان
 پليس راهنمايي و1

رانندگي
 سازمان حمل و نقل و29,89مجلس شوراي اسالمي19,59

ترافيك كشور
9,37

 مجلس شوراي2
اسالمي

 سازمان مديريت و23,74وزارت صنايع و معادن19,40
برنامه ريزي كشور

8,88

 سازمان مديريت و18,21صدا و سيما3
برنامه ريزي كشور

 آموزشگاه هاي راهنمايي23,50
و رانندگي

8,30

 شوراي انقالب4
فرهنگي

 سازمان حفاظت از22,87شوراي انقالب فرهنگي15,90
محيط زيست

8,24

8,24وزارت كشور15,17وزارت كشور5

 وزارت علوم،6
تحقيقات و فناوري

 شركت هاي توليد كنندة11,73
موتورسيكلت

7
85

 وزارت پست، تلگراف7
و تلفن

7,68

7,27سازمان بهزيستي8
7,23شركت هاي خودروسازي9
7,11وزارت آموزش و پرورش10
6,85شهرداري ها11
 سازمان گسترش نوسازي12

صنايع
6,76

 وزارت علوم، تحقيقات13
و فناوري

6,21
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ادامة جدول شمارة2- وضعيت سهم تأثير سازمان هاي متولي در امر ترافيك 
كشور

 سهمپشتيبانيرديف
سازمان

 سهماجرايي
سازمان

6,35پليس راهنمايي و رانندگي6,33سازمان حمل و نقل و پايانه ها1
6,21سازمان حمل و نقل و پايانه ها6,32راهداري2
6,20هالل احمر و اورژانس6,05هالل احمر و اورژانس3
5,82آموزشگاه هاي راهنمايي و رانندگي5,92شركت هاي راه سازي4
5,57راهداري5,79شركت هاي توليد كنندة موتورسيكلت5
5,25سازمان حمل و نقل و ترافيك كشور5,79سازمان هاي بيمه6
5,25پليس راه5,65بانك ها7
5,19شركت هاي راه سازي5,19مطبوعات8
5,15سازمان بهزيستي5,15شركت هاي خودروسازي9
4,95مطبوعات5,06وزارت صنايع و معادن10
4,95سازمان هاي بيمه5,03وزارت راه و ترابري11
4,83شركت هاي خودروسازي5,00سازمان حفاظت از محيط زيست12
4,79سينما و تئاتر4,97سينما و تئاتر13
4,72سازمان حفاظت از محيط زيست4,96سازمان گسترش و نوسازي صنايع14
4,70وزارت راه و ترابري4,90وزارت پست و تلگراف و تلفن15
4,51نهضت سواد آموزي4,82نهضت سوادآموزي16
4,35وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي4,60وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي17
4,20وزارت آموزش و پرورش4,26وزارت نفت18
3,83وزارت نفت4,23شهرداري ها19

الگوى مفهومي راهبردي توسعة فرهنگ ترافيك كشور
با توجه به پژوهش هاي انجام گرفته در عرصة مسائل  فرهنگ ترافيك كشور، به ويژه 
براي  جهاني  تجربيات  به  عنايت  با  و  مردم  ترافيكي  رفتارهاي  و  نگرش ها  ارزش ها، 

مطالعة فرهنگ ترافيكي كشور از الگوي مفهومي زير استفاده شده است:
انسان به عنوان محور اصلي در بين ابعاد سه گانه و مؤلفة رفتار قانونمند ترافيكي 
به عنوان اصلي ترين  فعاليتي كه ساير فعاليت ها بايد حول آن سازماندهي شود، در نظر 
گرفته شد تا بتوانيم نگرش ها، ارزش ها، رفتارها، هنجارها و مفروضات اساسي مردم 
را در راستاى رعايت هر چه بيشتر رفتار قانونمند ترافيكي سامان دهي كنيم. اين الگو، 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


فصلنامه دانش انتظامي - سال دهم - شماره دوم    120 

مؤلفه هايي به شرح زير دارد:
و  تدوين  و  فرايندها  و  روش ها  شامل  كه  نرم افزاري  پشتيباني  توسعة  نظام  1ـ 
قبيل  از  وظايفي  همچنين  است.  اطالعات  فناوري  و  نرم افزارها  داده ها،  پايگاه  توسعة 
استانداردسازي، فرهنگ سازي، آموزش، اطالع رساني و تأمين منابع مالي و نظام نامة 

منابع انساني و تصويب قوانين و مقررات را بر عهده دارد؛
تجهيزات  فيزيكي،  فضاي  زيرساخت ها،  شامل  سخت افزاري،  پشتيباني  نظام  2ـ 

تخصصي و عمومي؛
3ـ  نظام مديريت عالي، شامل برنامه ريزي، سازمان دهي، هدايت و رهبري و نظارت 

و كنترل؛
4ـ نظام ارزشي، شامل بايدها و نبايدها؛

5ـ نظام تعامالت محيطي، شامل تعامالت دروني و بروني.
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الگوى استفاده شده، تلفيقي از روش هاي كنترل كالسيك، نگرش و مديريت راهبردي 
است. در شكل شمارة 2 ساختار جايگاه سازماني هر يك از سازمان ها تعريف شده 
تابع  از  بهره گيري  به  توجه  با  جعبه ها  از  يك  هر  در  عضويت  كه  است  گفتني  است. 

تشخيص سهم سازماني بوده است.

نگاره شمارة 1- الگوي مقدمة تحقيق

برنامه ريزى

نظارت و كنترل

كم
 حا

شى
رز
م ا
نظا

تى
يري

 مد
ظام

ن

طى
حي

ت م
مال

تعا
ام 

نظ

ساخت و زيرساخت
(فناورى اطالعات و ارتباطات)

روش ها

قوانين و سازماندهى
مقررات

منابع مالى

استانداردهامديران
نهادها و 
سازمان ها

ساختار و زيرساختار
سيستم هاى رسانه هاى گروهى

رفتار  
قانونمند 
ترافيكى

 
1.  نگرش ها و 

ارزش ها
2. رفتارها و 

الگوها
3. مفروضات 

رىاساسى
رهب

 و 
يت

هدا

سان
ان
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نگاره شمارة 2- نگارة كالن نظام (نهادهاي) توسعة فرهنگ ترافيك

 

                   
      

ححوزه راهبردى

ححوزه پشتيبانى

جرا
زه ا

حو
ح
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بحث و نتيجه گيري
بررسي ها نشان داد كه در بين سازمان ها تنها نقش موجود و مطلوب پليس راه يكسان 
دارد.  وجود  شكاف  سازمان ها  بقية  مطلوب  و  فعلي  نقش  بين  و  اجرايي)  (نقش  است 
همچنين در بحث راهبردى، پليس راهنمايي و رانندگي؛ در بحث سياست گذاري، مجلس 
در  كشور؛  ترافيك  و  نقل  و  حمل  سازمان  برنامه ريزي،  مبحث  در  اسالمي؛  شوراي 
مبحث پشتيباني، شركت هاي راه سازي و در مبحث اجرايي، پليس راهنمايي و رانندگي 

از اولويت برخوردارند.
است،  حوزة ملي  مهم ترين   كه  كشور  ترافيك  فرهنگ  توسعة  نظام  عالي  مديريت 

عهده دار وظايف و مأموريت هاي زير است:
• سياست گذاري، برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي هاي كالن و هدايت و نظارت بر 

فعاليت ها و اجراي برنامه هاي توسعة فرهنگ ترافيك فرابخشي و بخشي با هماهنگي 
قانونمند  رفتارهاي  توسعة  و  تغيير  براي  ذي ربط،  اجرايي  دستگاه هاي  همكاري  و 

ترافيكي؛
• تبيين شاخص ها، تعيين انحرافات از مطلوبيت ها، ابالغ و نظارت بر تغيير ساختارها 

و عملكردهاي تخصصي دستگاه هاي پشتيباني، ارتباطات و رسانه ها، برنامه ريزي 
فرهنگ و آموزشي و انسجام عملي براي بهسازي شاخص هاي فرهنگ ترافيك؛

تعيين  و  كشور  ترافيك  فرهنگ  توسعة  جامع  نظام  بهسازي  و  تدوين  • طراحي، 

شاخص هاي هر يك از مؤلفه هاي اصلي فرهنگ ترافيك (رفتارهاي قانونمند ترافيكي 
و ايجاد و اصالح رفتارهاي ترافيكي)؛

• برنامه ريزي كالن فرابخشي در زمينة پشتيباني هاي الزم اعم از تأمين منابع انساني، 

منابع مالي، نهادسازي، تدوين قوانين و مقررات و ديگر امور پشتيباني هاي عمومي 
و اختصاصي براي تحقق اولويت ها و برنامه هاي مصوب توسعة فرهنگ ترافيك به 

گونه اي كه:
و  مديريت  سازمان  همكاري  با  فرابخشي  حوزه هاي  در  پشتيباني  - برنامه هاي 
به  معطوف  ترافيك  فرهنگ  توسعة  نظام  عالية  مديريت  هماهنگي  با  برنامه ريزي 

اولويت هاي توسعة مؤلفه هاي اصلي فرهنگ ترافيك شود؛
مربوط  ملي  دستگاه هاي  سوي  از  بخشي  حوزه هاي  در  پشتيباني  - برنامه هاي 
برنامه هاي  اولويت هاي  به  معطوف  برنامه ريزى،  و  مديريت  سازمان  هماهنگي  با 

توسعة فرهنگ ترافيك شود؛
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- تنظيم تعامالت محيطي در سطح ملي براي امور فرابخشي توسعة فرهنگ ترافيك 
(رفتار قانونمند ترافيكي).

نظر  به  كشور  ترافيك  فرهنگ  راهبرد  تحقق  منظور  به  جمع بندي  يك  با  بنابراين، 
مي رسد با تأكيد بر اصالح ساختار سازمان هاي مشخص شده در اين پژوهش، برابر 
سهم تعيين شده، توسعة فرهنگ ترافيك كشور عملياتي شود. همچنين، با توجه به اينكه 
يكي از مؤلفه هاي اساسي فرهنگ ترافيك رفتار قانونمند كاربران ترافيك است، پژوهش 
حاضر در راستاى تدوين نظام جامع توسعة رفتار امن ترافيكي كشور به محققان عزيز 
توصيه مي شود. با توجه به فقدان نظام آموزشي ترافيك كشور و اجراي آموزش هاي 
سليقه اي و مقطعي باعث عدم توفيق در رسيدن به فرهنگ صحيح ترافيكي و در نهايت، 
نظم در عبور و مرور مي شود. بنابراين، پيشنهاد مي شود پژوهشگران عزيز با بررسي 
ابعاد فرهنگي نسبت به طراحي الگوي نظام آموزشي عمومي ترافيك كشور اقدام كنند. 
همچنين به منظور انتخاب رسانه هايي كه بيشترين تأثيرگذاري را در اصالح و تغيير 
مخاطبان،  ذائقة  اساس  بر  و  مشخص  علمي  پژوهش  يك  انجام  با  دارند،  مردم  رفتار 

اقدامات آموزشي همگاني انجام پذيرد. 
عرصه هاي  در  نهاد  مردم  سازمان هاى  يا   (N.G.O.) تقويت  و  توسعه  نظام  طرح 
ارتقاي فرهنگ ترافيك صورت پذيرد. به منظور ارتقاي فرهنگ ترافيك، مطالعه و طراحي 
نظام توسعة فناوري هاي نوين در جهت توسعه و تقويت رفتارهاي قانونمند در جامعه، 
مي شود.  توصيه  نيز  ملي  هم انديشي هاي  و  همايش ها  برگزاري  اجرايي،  طرح ريزي 
و  علمي  سطح  ارتقاي  براي  دانشگاه ها  در  حرفه اي  دوره هاي  توسعة  طرح  همچنين، 
شدن  عملي  با  است.  ضروري  جهاني  استانداردهاي  اساس  بر  ترافيك  محققان  عملي 
افزايش  مالحظه اي  قابل  به طور  ترافيك  فرهنگ  توسعة  است  بديهي  باال،  پيشنهادهاي 

خواهد يافت.

پيشنهادها
براي تحقق راهبرد فرهنگ ترافيك كشور پيشنهاد مي شود:

طورى  به   پژوهش،  اين  در  شده  مشخص  سازمان هاي  ساختار  اصالح  در  تأكيد  1 .
كه برابر سهم تعيين شده، ساز و كارهاي سازماني را براي اجرايي كردن توسعة 

فرهنگ ترافيك كشور عملياتي كنند؛
است.  ترافيك  كاربران  قانونمند  رفتار  ترافيك،  فرهنگ  اساسي  مؤلفه هاي  از  يكي  2 .
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بنابراين پژوهش به منظور تدوين نظام جامع توسعة رفتار امن ترافيكي كشور به 
محققان عزيز توصيه مي شود؛ 

مقطعي  و  سليقه  اي  آموزش هاي  اجراي  و  كشور  در  ترافيك  آموزشي  نظام  فقدان  3 .
باعث عدم توفيق در رسيدن به فرهنگ صحيح ترافيكي و در نهايت نظم در عبور و 
مرور مي شود. پيشنهاد مي شود پژوهشگران عزيز با بررسي ابعاد فرهنگي جامعه 

نسبت به طراحي الگوي نظام آموزشي عمومي ترافيك كشور اقدام كنند؛
رفتار  تغيير  و  اصالح  در  را  تأثيرگذاري  بيشترين  كه  رسانه ها  انتخاب  منظور  به  4 .
اقدامات  مخاطبان،  ذائقة  بر  مبتنى  و  مشخص  علمي  پژوهش  يك  با  دارند،  مردم 

آموزش همگاني انجام پذيرد؛
هاي  عرصه  در  نهاد  مردم  سازمان هاى  يا   5 .(N.G.O.) تقويت  و  توسعه  نظام  طرح 

ارتقاي فرهنگ ترافيك؛
تقويت  و  توسعه  راستاى  در  نوين  فناوري هاي  توسعة  نظام  طراحي  و  مطالعه  6 .

رفتارهاي قانونمند در جامعه؛
طرح توسعة دوره هاي حرفه اي در دانشگاه ها به منظور ارتقاي سطح علمي و عملي  7 .

محققان ترافيك بر اساس استانداردهاي جهاني؛
توسعة  راستاي  ملي در  انديشي هاي  هم  همايش ها و  برگزاري  اجرايي،  طرح ريزي  8 .

فرهنگ ترافيك كشور؛
پيشنهاد توسعة الگوى اجرايي بلوغ فرهنگ ترافيك. 9 .

از آنجا كه بسياري از مسائل فرهنگي از جمله توسعه و ارتقاي فرهنگ ترافيك به 
يكباره در جامعه قابل حل نيستند، توصيه مي شود ساختار سازماني پيشنهاد شده در 
براي  بلوغ  الگوى  يك  از  پيشنهادي  راهبردي  الگوي  اجراي  راستاى  در  پژوهش،  اين 

توسعة اجرايي فرهنگ ترافيك استفاده كند.
تعريف  را  بهينه  و  يافته  بهبود  پايه،  الگوى  سه  مي توان  الگويي  چنين  طراحي  در 

كرد.
ـ هر يك از عناصر الگوى راهبردي در فرايند اجرا، مسير هر سه سطح را به سمت 

بلوغ خواهد پيمود.
ـ سطح پايه، سطح استاندارد اوليه است كه بر اساس توسعة مقدماتي فناوري هاي 
مورد نياز، تقويت آموزش هاي پايه و بهره گيري از روش ها و استانداردهاي ساده و 

اجرايي قابل حصول است؛
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ـ سطح بهبود يافته بر مبناي الگوي فعلي كشورهاي پيشرفته قابل دستيابي است؛
قابل  ايده آل،  و  بهينه  الگويى  تعريف  و  كامل  پژوهش هاي  اساس  بر  بهينه  سطح  ـ 

دستيابي است.
به هر حال، اجراي سطح به سطح تمام عناصر الگوى راهبردي ممكن است الگويى 
اجرايي باشد كه در پژوهش هاي بعدي به طور وسيع مورد نظر قرار گيرد و مهم ترين  

نتيجة آن، توسعة متوازن فرهنگ ترافيك خواهد بود.
10- پيشنهاد تعريف گردش كار و فرايند ارتباطات دروني ساختار پيشنهادي

با توجه به نياز به اجرايي كردن الگوي راهبردي پيشنهادي، يكي ديگر از فرصت هاي 
ارتباطات  و  كار  گردش  فرايند  مختلف  سطوح  طراحي  رساله،  روند  ادامة  در  پژوهش 
سازماني در ساختار پيشنهادي اين نوشتار از طريق ترسيم 1DFD در سطوح مختلف 
و  الگو  اجرايي  ساختار  تعريف  امكان  و  روابط  صحيح  تحليل  باعث  كار  اين  است. 

ارتباطات عناصر مختلف آن مي شود.

1. Data Flow Diagram
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