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  چکیده

 اخالق مطالعه این در مورد بررسی قرار گرفته است. و تأثیر آن بر ترافیک شهری، شهروندی اخالق مقاله، این در

 نوع از زندگی امروزهاست.  شده تعریف رانندگی و راهنمایی قوانین به رانندگان پایبندی و تعهد میزان عنوان به شهروندی ترافیک

 و شهرنشینی آداب و قوانین گرفتن نادیده و کوتاهی وقفه، هرگونه و دارد خود خاص تتعامال و ارتباطات قوانین، به نیاز شهری

 میان این در. زندمی دامن را بسیاری فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، یماتنامال و هاخشونت ها،تنش دیگران، حقوق نکردن رعایت

 از برخورداری برای افراد همه حق شهروندی ایده در که است شده دوره این هایتئوری ترینکاربردی و ترینمهم از یکی شهروندی

 برعهده ترمناسب زندگی یک از برخورداری جهت به را آن باید آنها که هاییمسوولیت و شده شناخته رسمیت به قانونی حقوق

در  .نگریست بدان توانمی گوناگون زوایای از که ایگونه به است وجهی چند ای پدیده نیز خود ترافیک .شودمی مشخص گیرند

 که داد نشان پژوهش این نتایج کلی طور بهاین پژوهش ما به دنبال تاثیر اخالق شهروندی بر ترافیک در شهر همدان هستیم. 

  رابطه معناداری با یکدیگر دارند. ترافیک و اخالق شهروندی

 

  

 همدان. شهری، ترافیک شهری، نقل و حمل ،ترافیک ،اخالق شهروندی: کلیدواژه
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Investigate the relationship between ethics, citizenship and its impact on urban traffic 

(Case Study of Hamadan) 
 
Abstract 

In this article, ethics, citizenship and its impact on urban traffic, is studied. The ethics of citizenship traffic as the 

commitment of drivers to traffic rules defined. The life of a city in need of rules, relationships and their own 

interactions and disruptions, short and ignoring the laws and customs of urbanization and of not respecting the 

rights of others, tensions, violence and social hardships, economic and cultural many fueling. The citizenship is 

one of the most useful theories of this period that the idea of citizenship rights of everyone to the enjoyment of 

the rights and responsibilities recognized that they must take in order to have a better life is determined. Traffic 

is also a multi-faceted phenomenon that species from different angles that can be Ngryst. In this study we are 

looking for are the ethical impact of citizenship on traffic in the city of Hamedan. The results of this study 

showed that traffic ethics and citizenship meaningful relationship with each other . 

 

  
Key words: ethics, citizenship, traffic, urban transport, urban traffic, Hamadan. 
 
 

 مقدمه  -1

 عبوری ترافیک روز هر تا است شده باعث شخصی نقلیه وسیله از استفاده به شهروندان تمایل افزایش و نقلیه وسایل افزون روز رشد امروزه

 امور به رسیدگی برای ترافیک شورای عنوان تحت استان، هر هایشهرداری در شورایی مشکل، این حل برای. گردد ترسنگین شهری هایخیابان از

 هماهنگی، گذاری،سیاست مسئولیت که است مرجعی باالترین شهرداری، ترافیک شورای اکنون هم. است شده تأسیس شهر ترافیک و نقل و حمل

 نظر در با استراتژیک، مدیریت جامع الگوی به توجه با معاونت این. دارد عهده بر را شهر ترافیک و نقل و حمل سیستم عملکرد کنترل و ریزیبرنامه

 هایهدف تعیین به تأثیرگذار، خارجی و داخلی عوامل بررسی و باشدمی شهر ترافیک و نقل و حمل وضعیت ساماندهی که خود مأموریت گرفتن

اخالق  نقش تا شده تالش پژوهش این در. است پرداخته اهداف آن به نیل جهت مناسب هایاستراتژی انتخاب و ارزیابی تدوین، آن از پس و بلندمدت

 دیگرد ارائه پیشنهاداتیموضوع  این عملکرد بهبود برای نهایت در و شده بررسی تحلیلی و توصیفی روش با ،همدان شهر ترافیک کنترل در شهروندی

 (.1831)بهبهانی، 

 و حمل بنام مهمی بسیار مبحث آمدن بوجود باعث نقلیه وسایل افزون روز افزایش و شهرها توسعه روستاها، از مهاجرت جمعیت، افزایش

 اجتناب امری به را ترافیک و نقل و حمل یکپارچه و جامع مدیریت ایجاد لزوم موضوع این هایپیچیدگی آن تبع به و است شده شهری ترافیک و نقل

 پرجمعیت، مراکز و شهرها در. است فیزیکی اقدامات و راهکارها ارائه اتخاذ مستلزم ترافیک و نقل و حمل جامع مدیریت. است نموده تبدیل ناپذیر

 عمومی رفاه و آسایش و تجارت رونق صنعت، گسترش اقتصادی، شکوفائی ایجاد باعث متناسب امکانات ایجاد و ترافیک و نقل و حمل فعال هایسیستم

 مقاله این در .گیرد قرار شهری امور مجریان و سیاستگزاران نیز و ترافیک و نقل و حمل حوزه اندرکاراندست نظر مد بایستمی مقوله این لذا و شودمی

 .گیردمی قرار بررسی مورد شهری ترافیک و نقل و حمل کنترل جهت هاییراهکار

 بیان مساله-2

 رفتار از برجسته نمودی به رانندگی فرهنگ که چرا است، کرده پیدا رانندگی و ترافیک مسئله با پیچیده ارتباطی شهروندی اخالق  

 یا همواره خود حال عین در اما کنندمی انتقاد دیگران سوی از رانندگی قوانین رعایت عدم از که دید را افرادی توانمی فراوان است شده بدل شهروندی

 شهروند اندازه چه تا همدان در شهری نظام که دارد موضوع این با نزدیک ارتباط شهروندی اخالق مسئله .کنندمی عمل قانونی های رویه خالف گاهی

 تریناصلی هنوز موتوری نقلیه وسایل. بدهیم شخصیت کنندمی زندگی همدان در که مردمانی و افراد به است شده تالش اندازه چه تا و است پرور

 آینده در که شودمی بینی پیش ایمنی و آلودگی پارکینک، تأخیر، تراکم، از ناشی مشکالت و مسائل رغم علی باشندمی جهان در نقل و حمل وسیله

 در بایستمی آنی توسعه برای که نیازهایی یا و مشکالت حدود و موقعیت اندازه، اینکه از بعد. باشند زمینی نقل و حمل بر حاکم موتوری نقلیه وسائل

 ارائه توانندمی آن تسهیالت و خدمات توسعه و نقلی و حمل مسائل حل برای منطقی هاییحل راه شدند، درک و شناسایی بخوبی شوند، گرفته نظر

 ارائه به منجر نهایت در که آیندمی دست به هاآن تحلیل موضوعی هایروش غرض، بی و واقعی شده آوریجمع اطالعات از مفاهیم از بعضی. شوند

 به نقل و حمل سیستم نیاز توانمی روشی چنین یک با. شوندمی موجود نقل و حمل سیستم روی بر آن اثرات و مسئله ماهیت از روشن تصویری

 تولید شامل اییمرحله چهار یک کالس مدل براساس شهری نقل و حمل بینیپیش. داد قرار ارزیابی مورد یا و تعریف بوضوح را توسعه یا و اصطالح

 رانندگان. است استوار کنندگان استفاده توسط مسیر انتخاب پایه بر شبکه در ترافیک تخصیص. است ترافیک تخصیص سفر، تفکیک سفر، توزیع سفر،
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 همچون کیفی عوامل بر عالوه. کنندمی انتخاب متعددی عوامل اساس بر را خود مسیر عمومی نقلیه وسایل از کنندگان استفاده و شخصی نقلیه وسیله

 در را ایمنی و راحتی سرویس، سطح سفر، هزینه سفر، زمان عوامل توانمی نیستند گیریاندازه قابل براحتی که محل با آشنایی میزان و شخصی سالیق

 گیریاندازه قابل هم سفر هزینه چند هر. است مسیر تعیین در عامل ترینرایج و بوده گیریاندازه سهولت دارای سفر زمان. دانست موثر مسیر انتخاب

 عبور عوارض دارای که راههایی مورد در مگر شودنمی گرفته نظر در مستقل طور به است مستتر سفر زمان در آن اثر معموالً جائیکه آن از ولی است

 به ترافیک حجم نسبت با توانمی را سرویس سطح. باشدمی مسیر انتخاب در اییکننده تعیین عامل کرایه که عمومی نقلیه وسایل یا و باشندمی

 به آنها تصادفات آمار مقایسه از توانمی را مختلف مسیرهای ایمنی. است باالتر راه سرویس سطح باشد کمتر نسبت این چه هر که سنجید ظرفیت

 از تابعی را راحتی توانمی عمومی نقلیه وسایل در. است عمومی نقلیه یل وسا از ترپیچیده شخصی نقلیه وسایل برای سفر راحتی سنجش. آورد دست

 و تعداد صندلی، نوع از اعم اتوبوس داخلی طراحی همچنین و یکدیگر از هاایستگاه فاصله و ایستگاه در توقف زمان و ایستاده به نشسته مسافر نسبت

در پژوهش حاضر به دنبال پاسخی به این سوال هستیم که اخالق شهروندی به چه  .(1838)امینی،  دانست خروج و ورود هایدرب و پلکان ارتفاع

 میزان می تواند بر کنترل ترافیک و حمل و نقل در شهر تاثیر گذار باشد؟ 

 اهداف پژوهش  -3

 تبیین اخالق شهروندی و نقش آن در ترافیک شهر. 

  یک شهری.شناسایی عوامل مربوط به اخالق شهروندی در حمل و نقل و تراف

 ایجاد محیطی جهت فراگیری فرهنگ ترافیک و حمل و نقل در شهر. 

 .شهری ترافیکدر  بررسی نقش رسانه در اخالق شهروندی

 فرضیات پژوهش  -4

 بین اخالق شهروندی و نقش آن در ترافیک شهر رابطه وجود دارد. 

  رابطه وجود دارد.بین عوامل مربوط به اخالق شهروندی در حمل و نقل و ترافیک شهری 

 بین فراگیری فرهنگ ترافیک و حمل و نقل در شهر رابطه وجود دارد. 

 شهری رابطه وجود دارد.. در ترافیک بین نقش رسانه در اخالق شهروندی

 مطالعه رفتار ترافیکی -5

 بر مسئولیت و وظیفه احساس از است مرکب ترافیکی اجتماعی رفتار جنبۀ است؛ فرهنگی و اجتماعی بخش دو دارای ترافیکی رفتار مطالعۀ

 هاشمی، و نژاد محمودی) دارند جامعه در فرهنگ ریشه که دارد اشاره هنجاری هاینظم مجموعۀ به فرهنگی جنبۀ دیگران؛ در قبال اخالقی نظم پایۀ

 .(1111 ،1جولین) نماید رفتارشان تفسیر تفسیر راه از را افراد دیگر نیت است مجبور راننده یک اجتماعی، تعامل یک همانند درکل،(.  1111

 

 روش و ابزار پژوهش -6

 نیدر ا یآوری اطالعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آمارجزء تحقیقات کاربردی و از لحاظ جمع ،این پژوهش از لحاظ هدف

پژوهش به  نی. در اشده است. نمونه پژوهش بر اساس فرمول کوکران محاسبه شوندمی انتخاب میان این از وباشند. یم همدانشهروندان شهر پژوهش 

ی آورو جمع لیتکم یها به صورت حضورپرسشنامه، پرسشنامه لیتکم نیتوسط محقق در ح ندگانبه پاسخ ده حاتیو لزوم ارئه توض عتریسر لیدل

 یآورجمع یبرا ادیز بالقوه یهاتیقابل و ادیز منابع به ازین عدم ن،ییپا نهیهزپرسشنامه، . باشدیم «پرسشنامه» قیتحق نیا در استفاده ابزار .گردید

 (.1112برورتون و میلوارد، ) است کرده لیتبد متخصصان و محققان یبرا جذاب و موثر یقیتحق ابزار کی عنوان به را آنها نمونه،

 تجزیه و تحلیل -7

 Spssتوسط نرم افزار  یهمبستگ هایآزمون از تحلیل و تجزیه جهت و شده استفاده پرسشنامه از هاداده و اطالعات گردآوری جهت پژوهش این در

 انجام شده است.

 جامعه و نمونه آماری  -8

می  همدانشهروندان شهر پژوهش  نیدر ا ی. از آنجا که جامعه آمارباشندمی همدانشهروندان شهر در این پژوهش جامعه مورد مطالعه 

 نفر 132گیری تعداد به نفر به صورت تصادفی انتخاب نموده و با استفاده از فرمول کوکران جهت نمونه 813ای نامحدود است تعداد جامعه باشند و

 رسید.

 نرمال بودن آزمون -9

                                                           
1 - Juhlin. 
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 اگر بنابراین. کنیممی تست %5 خطای سطح در را است نرمال هاداده توزیع اینکه بر مبتنی صفر فرض ما هاداده بودن نرمال بررسی هنگام

 .داشت نخواهد وجود است، نرمال داده اینکه بر مبتنی صفر فرض رد برای دلیلی صورت این در آید، بدست 1015 مساوی بزرگتر آزمون آماره

 بررسی نرمال بودن متغیرها -1جدول

 ترافیک شهر اخالق شهروندی متغیر

Z 1031 1023 

 1051 1028 داریمعنی سطح

. است نرمال متغیرها به مربوط هایداده توزیع گرفت نتیجه توانمی باشد 15/1 از بیشتر اسمیرنف کلموگرف آزمون داری معنی سطح که صورتی در

 هایداده توزیع که بگوییم توانیممی پس است، 15/1از بزرگتر تحقیق متغیرهای داریمعنی سطح است، شده گزارش فوق جدول در که همانطور

 .است نرمال متغیرها به مربوط

 آزمون فرضیات -11

  شهر ترافیک در آن نقش و شهروندی اخالق بین رابطه آزمون -1

 بین اخالق شهروندی و نقش آن در ترافیک شهر آزمون رابطه  -2جدول

 اخالق شهروندی ترافیک شهر 

اخالق 

 شهروندی

 *1.111 1 پیرسون همبستگی

 .111  داری معنی سطح

 132 132 تعداد

 1 *10133 پیرسون همبستگی شهر ترافیک

  1011 داری معنی سطح

 132 132 تعداد

-می 1015. بدست آمده است و کوچکتر از 1011( sigبدست آمده است و از آنجایی که مقدار معیار تصمیم ) 1.111( ضریب همبستگی 1در جدول )

 می باشد.در حمل و نقل و کنترل ترافیک شهری تاثیرگذار اخالق شود باشد، لذا این ضریب همبستگی بدست آمده معنادار است. نتیجه می

  شهری ترافیک و نقل و حمل در شهروندی اخالق به مربوط عوامل بین رابطه آزمون -2

 عوامل مربوط به اخالق شهروندی در حمل و نقل و ترافیک شهری بین آزمون رابطه  -3جدول

 
 ترافیک شهر

عوامل مربوط به اخالق 

 شهروندی

عوامل 

مربوط به 

اخالق 

 شهروندی

 *1.113 1 پیرسون همبستگی

 .111  داری معنی سطح

 111 132 تعداد

 1 *1.113 پیرسون همبستگی ترافیک شهر

  1011 داری معنی سطح

 132 132 تعداد

-می 1015بدست آمده است و کوچکتر از . 111( sigبدست آمده است و از آنجایی که مقدار معیار تصمیم ) 1.113( ضریب همبستگی 1در جدول )

می تواند در حمل و نقل و کنترل ترافیک عوامل مربوط به اخالق شهروندی شود باشد، لذا این ضریب همبستگی بدست آمده معنادار است. نتیجه می

  شهری تاثیرگذار باشد.

 شهری ترافیک در شهروندی اخالق در رسانه نقشآزمون رابطه بین  -3

 نقش رسانه در اخالق شهروندی در ترافیک شهری آزمون رابطه بین -4جدول
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 ترافیک شهر

 نقش رسانه  

 .1033 1 همبستگی پیرسون نقش رسانه

 118.  سطح معنی داری

 132 132 تعداد

 ترافیک شهر

 

 1 1.33 همبستگی پیرسون

  118. سطح معنی داری

 132 132 تعداد

 1015بدست آمده است و کوچکتر از  1.118( sigبدست آمده است و از آنجایی که مقدار معیار تصمیم ) 1.33( ضریب همبستگی 1باتوجه به جدول )

 حمل و نقل و ترافیک شهری رابطه وجود دارد.  نقش رسانه وشود بین باشد، لذا این ضریب همبستگی بدست آمده معنادار است. نتیجه میمی

 شهر در نقل و حمل و ترافیک فرهنگ فراگیری بین  مون رابطهآز -4

 فراگیری فرهنگ ترافیک و حمل و نقل در شهر بین آزمون رابطه -3جدول
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حمل و نقل شهری کاربرد دارد و  فراگیری ترافیک درفرهنگ شود باشد، لذا این ضریب همبستگی بدست آمده معنادار است. نتیجه میمی 1015

  دهد.ترافیک را تا به صورت چشمگیری کاهش می

 

 نتیجه بحث  -11

 از بسیاری در که است معضلی ترافیک .است شهرنشینی افزایش و شدن ماشینی فزاینده رشد یزاییده که است ناخوشایند ایپدیده ترافیک

-می روزانه ترددهای صرف شهرها کالن در ویژه به شهروندان وقت از عظیمی بخش کهبطوری شودمی دیده توسعه حال در یا و یافته توسعه کشورهای

 ترافیکی، تراکم ایجاد جمله از نتایجی که شد باعث مناسب معابر و هاخیابان ایجاد در الزم دوربینی عدم و خودرویی تولیدات افزون روز رشد. شود

 سازیروان برای. باشد داشته همراه به را یلیسف هایسوخت انواع حد از بیش مصرف و آلودگی مسافرت، زمان افزایش نقل، و حمل یبازده کاهش

 هنوز ولی دارد وجود برگشت و رفت الین 11 تا هایی بزرگراه پیشرفته کشورهای از برخی در نیست، جوابگو هاخیابان کردن عریض صرفا ترافیک

 و اطالعاتفناوری از استفاده در را ترافیک معضل رفع ترافیک؛ بخش در نظرانصاحب و کارشناسان اکثر امروزه .است نکرده برطرف را روان تردد مشکل

 مردم که بیاوریم وجود به را شرایطی باید واقع در .دانندمی اطالعاتفناوری سازیفرهنگ را حل راه تریناصلی و دانندمی الکترونیکی جدید تجربیات

 شهری سفرهای محسوس کاهش باعث امر همین. دهند انجام منزل درون را خود روزمره کارهای داخلی پرسرعت هایشبکه و اینترنت طریق از بتوانند

 خرید) روزمره خریدهای کشاند،می دولتی ادارات به را شهروندان که کارهایی انجام بانکی، امور کلیه انجام جمله از کارهایی. شد خواخد شهری بین و
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