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  1391سال دوم ـ شمارة چهارم ـ پاییز 
  59-90صص 

   

  بررسی ابعاد اجتماعی مسألۀ کنترل ترافیک شهري
  )مشهد: مورد مطالعه(

  
  1جواد افشار کهندکتر 

  2اسماعیل باللیدکتر 
  3علی محمد قدسیدکتر 

  :چکیده
دربارة چگونگی توزیع فعالیتهاي اجتماعی در بستر مکـان و زمـان بـراي تحلیـل     مطالعه 

هـاي اساسـی زنـدگی اجتمـاعی داراي     برخوردهاي متقابل انسانی و نیز براي درك جنبه
هرکنش متقابل داراي موقعیت مشخصی است، یعنی درجاي خاصی . اهمیتی بنیادي است

  .اي دارددهد ودورة زمانی ویژهرخ می
. بندي نمودتوان براساس دو متغیر زمان و مکان دستههاي یک روز را میرفتارها وفعالیت

ر با ـمقالۀ حاض. باشدپذیري انسانها میپراکنش این فعالیتها خود بیانگر تحرك وجابجایی
کوشـد  شناختی از مشـکل ترافیـک مـی   ها و تفسیرهاي جامعهر قرار دادن برداشتـمد نظ

دراین راستا ابتدا به جهات . ن مسألۀ اجتماعی را مورد بازکاوي قرار دهدابعاد اجتماعی ای
هاي اجتماعی مسألۀ ترافیک توجه شده و پـس از آن و از رهگـذر یـک مطالعـۀ     و سویه

شهرهاي ایران یعنی مشهد مـورد  پیمایشی، دیدگاه مردم به مسألۀ ترافیک در یکی ازکالن
                                       

  jafshar185@yahoo.com  جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا همداندانشیار  - 1
  balali_e@yahoo.com   جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا همداناستادیار  - 2
  mamghodsi@yahoo.com  ه شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدانجامعاستادیار  - 3

  20/6/91: تاریخ پذیرش   7/2/91: تاریخ وصول

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 1391فصلنامه مطالعات شهري، سال دوم، شماره چهارم، پاییز /  60

 
و کـران خطـاي   % 95اس ضـریب اطمینـان   حجم نمونـه براسـ  . بررسی قرار گرفته است

d=./004  نفر در نظر و نمونه گیري به روش تصادفی صورت گرفته است 600و.  
دهد که افراد مورد مطالعه از مشکالت ترافیکی آگاهند، تبعات گستردة آن  نتایج نشان می 

مسألۀ اجتماعی در شـهر  دانند و معتقدند که ترافیک به یک را به عنوان یک مسألۀ عام می
. هایی را نیز بپردازنـد  شده است و از این رو حاضرند براي کاهش این خسارات، هزینهتبدیل 

ـ افراد مورد مطالعه، از میان اجزاي سه انسـان، تکنولـوژي و طبیعـت در مسـألۀ ترافیـک،       ۀگان
و اجزاي محیط و تکنولـوژي را  )  رفتار رانندگان و عابرین(مهمترین مشکل را در بعد انسانی 

  .داننددر مراتب بعدي می
  .ترافیکی ۀلأرفتار ترافیکی، مس شناسی ترافیک،ترافیک،جامعه :واژگان کلیدي

  
  مقدمه 

موقعیـت بـراي انسـانها داراي کارکردهـاي مختلفـی در      جابجایی وتغییـر مکـان و   
از .تواند مد نظر قـرار گیـرد  جهات متفاوتی می زندگی جمعی است و این پدیده از

یک منظر نقل و انتقاالت جمعیتی با توجه به موضوع مهاجرت مـورد توجـه قـرار    
ـ   : در این زمینه از موضوعاتی از قبیل نـوع مهـاجرت   . گیردمی رد موقـت، دائمـی، ب

و ... جنـگ، قحطـی و  : اي، ملـی، بـین المللـی، دالیـل مهـاجرت     منطقـه : مهاجرت
در کنار این رویکرد خـاص  . شوندپیامدهاي ناشی از مهاجرت بررسی و مطالعه می

هـاي انسـانی بـه    تر، تغییرات مکانی وجابجـایی و برداشت محدود، در مقیاسی کلی
ویژگـی  . گیـرد انها را در بـر مـی  شود کـه تقریبـاً همـۀ انسـ    ی میـمثابۀ واقعیتی تلق

ناپذیراز پیکرة حیـات اجتمـاعی انسـانها بـوده     پذیري در واقع بخشی جداییتحرك
همزمان با پیچیده شـدن روابـط اجتمـاعی در سـیر تکـوین تـاریخی جوامـع        .است

هـاي دیگـري همچـون    انسانی، پدیدة حمل و نقـل وجابجـایی انسـانی بـا پدیـده     
محیطـی و برخـی دیگـر از    هـاي زیسـت  ، آلـودگی شهرنشینی، تکنولوژي و ماشین

بـه  .بوده اسـت  جغرافیاي جمعیتموضوعات عجین گردیده و علت توجه به مقولۀ 
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هـاي انسـانی در   عبارت دیگر، امـروزه بـا تشـدید رونـد فزاینـدة تـراکم جمعیـت       

سـو و اهمیـت یـافتن عامـل زمـان در فراینـد       هاي مکانی محـدود از یـک  محدوده
ی از دیگر سو، رفت و آمدهاي گروههاي انسانی در طی شـبانه  هاي انسانجابجایی

هرچند این مسـأله  . روز در بسیاري از مراکز جمعیتی تبدل به یک مسأله شده است
شهرهاي جهان به واقعیتی عیان وآشکار بـدل گردیـده، امـا بایـد     هم اکنون در کالن

افـزایش  توجه داشت که سیر مهاجرتهاي مداوم بـه سـوي شـهرها از یـک سـو و      
ر، شهرها و مراکز زیستی دیگر را نیز در معـرض  ـوسایل حمل و نقل از سوي دیگ

پدیدة ترافیک بر این اساس به یک مسألۀ اجتماعی تبدیل . این مشکل قرار داده است
ایـن مسـأله بـا خـود پیامـدها و      . هاي اجتماعی اثرگذار استشود که بر فعالیتمی

به همۀ آنها در مجال و حوصـلۀ یـک پـژوهش     نـنتایجی به همراه دارد که پرداخت
کوشد بـه  هاي اجتماعی معضل ترافیک میتحقیق حاضر با تأکید برجنبه. گنجدنمی

هـا و  در واقع آهنگ دگرگـونی . شناسی رفتار و فرهنگ ترافیکی مردم بپردازدآسیب
تحوالت بلنددامنۀ اجتماعی در جوامع مختلف، در ارتباط با موضـوع ترافیـک، بـه    

. هاي مستقرگردیده استاي از هنجارها، ارزشها و روالریج پدید آورندة مجموعهتد
ها و رفتارهاي ترافیکی گروههاي اجتماعی و افـراد انسـانی درچنـین بسـتري     کنش

شود و مشخصات و خصائص مسـائل ترافیکـی در هـر    گیرد و تثبیت میشکل می
هاي قابل توجه و متفاوتی را بـر  توانند هزینهاین مسائل می.زنداي را رقم میجامعه

انسانها تحمیل کنند و در دراز مدت زیانهاي قابل توجهی را موجب گردند؛ از ایـن  
  .یابدرو پرداختن به مسألۀ ترافیک و ابعاد اجتماعی آن توجیه خود را باز می

  طرح مسأله 
 اجـزاء، عناصـر و  . شهر سیستمی است که از زیرسیستمهاي متعددي تشکیل شده است

روابط درونی هریک از زیرسیستمها کارکرد و ارتباطات میـان زیرسیسـتمهاي شـهري،    
ـ . دـکننـ ري را تعریـف مـی  ـیـابی فضـاي شهـ   نحوة سازمان ی یـا نـاموزونی در   ـموزون

تواند در قالب رفتارهاي هنجار یا ناهنجار نمود پیدا کنـد،  یابی فضاي شهري میسازمان
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  .یابی فضاي شهري استشهري تجلی نحوة سازمانبنابراین از دیدگاه سیستمی، رفتار 

اي کامـل اسـت کـه از سـه     فضا به طور اعم و فضاي شهري به طور اخص، مجموعـه 
عنصر انسان کـه در شـکل اجتمـاعی و جمعـی     : عنصر یا سه محیط تشکیل شده است

و بـا مجموعـۀ فعالیتهـاي    ) محـیط اجتمـاعی  (شـود  خود با عنوان جمعیت تعریف می
کنـد، محـیط طبیعـی    خود در فضا عمل می) محیط اقتصادي(نقش معیشتی اقتصادي یا 

ها و عناصر جغرافیایی مختلفی تشکیل شده  و بسـتر کـنش و واکنشـها و    که از سازنده
میدان عمل انسان و فعالیتهاي انسانی است و نهایتـاً محـیط فیزیکـی کـه از سـاخت و      

بنـابراین در تبیـین و تحلیـل     .سازهاي کالبدي با کاربریهاي مختلف تشکیل شده است
  :فضاي شهري و عناصر و روابط موجود در آن با سه مقوله روبه رو هستیم

محیط طبیعی یا عرصۀ محیطی به عنوان ظرف یا بسـتر کـنش و واکنشـها     .1
 براي مظروف شهر

به عنوان مظروف اصلی هم ) انسان و فعالیتها(محیط اجتماعی و اقتصادي  .2
 ي ظرف یا بستر طبیعی شهربراي کالبد شهري و هم برا

بازتابهاي فضایی به صورت مجموعۀ ساخت و سازهاي فیزیکی و کالبدي  .3
که خود از یک سو ظرفی است براي مظروف انسـان و فعالیتهـاي او و از   

  .سوي دیگر مظروفی است براي بستر جغرافیایی شهر
ي شهري یابی فضا الگوي استقرار و شکل رابطۀ میان این عناصر، چگونگی سازمان

تواند تـابع یـک نظـم و تعـادل فضـایی در شـهر       این سازمان می. کند را تعریف می
کننـده دارد، میـزان بارگـذاري مظـروف     آنچه که در ایـن میـان نقـش تعیـین    . باشد

است که توسط مدیریت شـهري  ) ظرف(در بستر طبیعی شهر ) جمعیت و فعالیت(
فضـاي  . شـود کنترل و هدایت میبراي ایجاد تعادل و توازن میان ظرف و مظروف 

 2و ظـرف   1شهري موزون و متعادل فضـایی اسـت کـه از رابطـه میـان مظـروف       
در چنین شرایطی است که فضاي شهري فضـایی زنـده و فعـال و    . شودحاصل می

رابطۀ میـان عناصـر   . شودرفتاري می –فرهنگی  –اقتصادي  –داراي بازتولید اجتماعی 
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نسان، انسان و عناصر طبیبعی و انسان و عناصـر فضـایی   فضاي شهري، یعنی انسان و ا

مجموعـۀ  . اي مثبت و سازنده و مبتنی بر عقالنیت خواهد بود، رابطه)بازتابهاي کالبدي(
این مناسبات که با عنوان عقالیی کردن رابطۀ انسان و محـیط قابـل تعریـف اسـت، در     

وزون، عقالیـی،  اي رفتـاري بـه صـورت رفتـار مـ     ـت، در قالـب واکنشهـ  ـۀ نخسـوهل
هنگـامی کـه رابطـۀ میـان انسـان و محـیط       . شـود یافته و قانونمنـد نمایـان مـی   سازمان

ث از آن خصـلت  ـاري منبعـ ـرد، بازتـاب رفتـ  ـچارچوب و قالبهـاي عقالیـی پیـدا کـ    
گیرد و بدین ترتیب، در بلندمدت به یک هویت رفتاري و فرهنگـی  بالندگی به خود می

غیر این صورت، یعنی در شـرایطی کـه رابطـۀ میـان ظـرف و      در . شودپایدار تبدیل می
مظروف از تعادل و تناسب منطقی خود خارج شود و بارگذاري شدیدي از جمعیـت و  

  ).31: 1385علی اکبري، (فعالیت در بستر طبیعی شهر صورت گیرد 
هاي سازمان فضایی نـاموزون شـهرهاي کشـور در حـال حاضـر،      یکی از مشخصه

زدگی و اختالل رفتاري بر جاي که اثرات انکارناپذیري بر شتابپدیدة تراکم است 
برخورداري افـراد از مجموعـۀ امکانـات و خـدمات      ۀتراکم نه تنها سران. گذاردمی

کنـد، بلکـه   دهد و سطح رفاه اجتماعی جامعـه را تهدیـد مـی   عمومی را کاهش می
زمینـۀ مناسـبی    پذیري انسان را به سرعت اشباع کرده و از این طریقظرفیت تحمل

زمانی که فشارها . آوردبراي بروز رفتار ناهنجار و ارتکاب جرم و تخلف فراهم می
ها عبور کنـد، انسـان بـه    و تنگناهاي زیستی موجود در فضاي شهري از این آستانه

دهـد کـه بسـیاري از آنهـا     ناپذیري، رفتار و واکنشی از خود بروز مـی طور اجتناب
اگرچـه سـرعت،   . آیندجرایم و یا ناهنجاریها به شمار میامروزه از جمله تخلفات، 

شدت و نوع رفتارهاي افراد مختلف به این فشارها متناسب با منزلت فرهنگی آنان 
تواند همه را تحـت الشـعاع قـرار    متفاوت است، ولی اثرگذاري آن در بلندمدت می

ننـدگی یـا   نمونۀ بـارز اینگونـه رفتارهـا، تخلـف از مقـررات راهنمـایی و را      . دهد
  ).همان(ناهنجاري رفتار ترافیکی در شهرها بویژه کالنشهرهاست

 263354بـه   1370مورد در سـال   135560شهري از افزایش تعداد تصادفات درون
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مرکـز آمـار ایـران،    ( 1382فقـره در سـال    445826و سـپس   1380مورد در سـال  

این امر .دهدمی ساله را نشاندرصد در یک دوره دوازده 328، رشدي معادل )1383
یکی از شاخصهایی است که بیانگر ناکامی مدیریت ترافیک در اصالح و ساماندهی 

تبـدیل بسـیاري از عالئـم راهنمـایی بـه موانـع فیزیکـی        . رفتارهاي ترافیکی اسـت 
بازدارنده در سالهاي اخیر، چون اسـتفاده از موانـع فلـزي و بتـونی بـراي تفکیـک       

یري از تجاوزات رانندگی و حتـی اسـتفاده از   خطوط ارتباطی درون شهري و جلوگ
رو براي جلـوگیري از تـردد موتـور سـیکلت و     هاي فلزي در سطح معابر پیادهمیله

دهد کـه در رعایـت قـوانین راهنمـایی و پایبنـدي بـه رفتارهـاي        اتومبیل نشان می
 ).همان(مند، الزامات و قیود چندانی وجود نداردترافیکی ضابطه

شــد شهرنشــینی در ایــران و نرخهــاي بــاالي مهاجرتهــاي ســرعت قابــل توجــه ر
هاي گذشته البته به واقعیتی بالتردید در جامعۀ ایران بدل شده روستاشهري در دهه

اي را موجب گردیـده کـه از آن جملـه    این واقعیت به وضوح مسائل عدیده. است
. مـود شـهرهاي ایـران اشـاره ن   توان به  مشکالت مربوط به رفت و آمد در کالنمی

هرچند مشکل مزبور اغلب در مورد شـهري چـون تهـران محـل توجـه بـوده، امـا        
واقعیت آن است که بسیاري از شهرهاي دیگر یا به شکلی حاد گرفتار این معضـل  

در این . شودشده و یا معضل ترافیک درآنها رفته رفته به یک مسألۀ اساسی بدل می
بـه ایـن معضـل بـه شـکلی       میان وضعیت شهرهایی که در اوقات خاصی از سـال 

این میان باید به شهرهاي زیـارتی   در. شوند نیز قابل توجه استمضاعف روبرو می
همچون مشهد اشاره کرد که به دلیل سفرهاي عمومی در ایـام نـوروز و تعطـیالت    
تابستان، ترافیکی سنگین دارند و باید به شهرهاي شـمال کشـور توجـه نمـود کـه      

  .با معضل ترافیک شدید روبرویندعمدتاً در ایام پیش گفته 
یکــی از سیاســتهاي پیشــنهادي بــراي کنتــرل حجــم ترافیــک و ســاماندهی آن در  

یکی از شهرهایی که به . هاي کنترل ترافیک بوده استشهرهاي بزرگ، اجراي طرح
دلیل حضور مسافران و زائران در ایام خاصی از سال با مشکل ترافیک روبروسـت،  
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شهرهاي میلیون نفر، در زمرة کالن2/2با جمعیتی بالغ بر  این شهر.شهر مشهد است

آید و به علت موقعیت ویژه و منحصر به فـردش یعنـی وجـود    ایران به حساب می
میلیون مسافر را در خود پذیراسـت کـه   14، ساالنه بیش از )ع(بارگاه حضرت رضا

تهاي در حدود دوسوم آنها عمدتاً در ایـام خـاص سـال ماننـد عیـد نـوروز، مناسـب       
بدین سـبب شـهر   . نمایندمذهبی و تعطیالت تابستانی اقدام به سفر به این شهر می

تـرین آنهـا مسـائل و    اي که یکـی از شـاخص  مشهد در این ایام با مشکالت عدیده
در این راستا و براي تخفیف میـزان تـراکم   . شودمشکالت ترافیکی است مواجه می

پیشـنهاد اجـراي طـرح    1384ر سـال  ترافیک در مسیرهاي منتهی به حـرم مطهـر، د  
  .کنترل ترافیک در این شهر مطرح گردید

به علت تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجراي محدودة ترافیکی بر چگونگی 
هاي اجتماعی مختلف، لزوم انجام مطالعـاتی دربـارة ابعـاد اجتمـاعی     انجام فعالیت

بـه دیـدگاه مـردم دربـارة      از همین منظر رجوع. نموداجراي این طرح ضروري می
اجراي طرح محدودة ممنوعه ترافیکی و شناخت نـوع برداشـت آنهـا از مشـکالت     

اي که شرح مختصري مطالعه. ترافیکی ایام خاص در این شهر امري گریزناپذیر بود
باید متذکر . ریزي و اجرا گردیداین مبنا طرح شود، براز نتایج آن در ادامه عرضه می

طرح یاد شده نه از نوع تحلیل عوامل بلکه مبتنی بر سنجش نگرش  شد که با اینکه
تواند در شناخت عوامل مؤثر بر پیـدایش معضـل ترافیـک داراي    بوده است، اما می

اهمیت باشد، زیرا همانطور که گفته شد آگاهی از نـوع رویکـرد مـردم بـه مسـألۀ      
  .فید و مؤثر افتدریزي براي حل آن منفسه در برنامهتواند خود فیترافیک، می

  مفهوم ترافیک، ابعاد و اجزاء
. مفهوم ترافیک به رفت وآمد وسائل نقلیه در محدودة مکانی مشـخص اشـاره دارد  

کنند کـه در مـدت   اي تعریف میبرهمین اساس حجم ترافیک را تعداد وسائل نقلیه
زمان معینی در جهت یا جهات مشخصی از یک یا چند خط از مقطـع سیسـتمی از   

اي خاص از وسائل نقلیه ـ ماننـد   تواند براي دستهاین حجم می. کنندعبور می جاده
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گونه وسائل نقلیـه  ـ یا به طور کلی براي همه... اتومبیل سواري، اتوبوس، کامیون و

کنند مـدنظر باشـد کـه در آن صـورت واحـد حجـم       که ازجاده مورد نظر عبور می
اي که در اینجـا  نکته). 19: 1368شاهی، (بودترافیک، تعداد اتومبیل گذرنده خواهد 

باید خاطرنشان ساخت آن است که مفهوم ترافیک به تنهـایی بیـانگر یـک مشـکل     
در واقـع  . نیست بلکه به پدیدة آمد و شد انسانها و یا غالباً وسایل نقلیه اشـاره دارد 

نی هنگامی که ترافیک با حجم باال و در قلمروي محدود مورد اشاره اسـت یـا زمـا   
شود و یـا در  ساز بروز مشکالتی میکه رفتارهاي ترافیکی گروههایی ازجامعه سبب

محیطـی را موجـب   هاي انسانی، مالی یا زیسـت مواقعی که ترافیک پیامدها و هزینه
  .تواند همچون امري زیان بار و نامطلوب مد نظر قرار گیردشود، میمی

ساً تا بدان حد داراي اهمیت است از منظر دیگر، ترافیک و حمل و نقل در شهر اسا
اي از شهرها که مبتنی برخـدمات ترابـري   که خود موجب پدیدار شدن اشکال ویژه

هـایی چـون   شـان در زمینـه  در کنار شهرهایی که کارکرد عمده. باشند شده استمی
است، برخی شـهرها  ...تجاري، فعالیت اداري، و هاي نظامی، امورخدمات، کار ویژه

اند و در جوار خطوط حمل و نقـل بـه وجـود    و نقل اختصاص یافته به امور حمل
هاي بزرگ کاال نمودار هـبندي وتوزیع بستنقش این شهرها عمدتاً در تقسیم. اندآمده
تر شهرها نسبت هرچند رواج سریع استفاده از اتومبیل موجب رشد متناسب. شودمی

کلّیت شهر بر محـور حمـل و   به یکدیگرشده است، اما هنوز مواردي از ساماندهی 
-23:  1373مزینی، (نقل ـ براي مثال در راستاي خطوط هوایی ـ امکان ظهور دارد 

بدینسان ترافیک را بایـد مفهـومی عـام دانسـت کـه داراي ابعـاد اجتمـاعی و        ). 24
هاي ترافیکی به مطالعۀ اقتصادي و فرهنگی متعددي است، از همین رو حصر بررسی

توان در مجموع می. رسدچندان موجه به نظر نمی) 1362مودي،مح(عوامل اقتصادي 
محـیط  (اي دانست که حاصل تعامل میان کنشهاي انسانی، طبیعت ترافیک را پدیده

  :شکل زیر بیانگر همین امراست. است) تکنولوژي(و ماشین ) طبیعی
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  گانۀ آنترافیک واجزاي سه):1(شکل شماره

    
    

                                                                        
  

                                                                               
  
  
  
  
  

  )مؤلفان: منبع(

ایـن  معضل ترافیک، براین اساس حاصـل بـرهم خـوردن تعـادل در روابـط میـان       
  .اجزاست

  اجتماعی ابعاد اجتماعی ترافیک؛ترافیک به مثابۀ یک مسألۀ
در منابع وآثاري که در مورد مسائل اجتماعی بحث می کننـد، مسـألۀ اجتمـاعی بـه     

شود که نظم اجتماعی پذیرفتـه شـده را نقـض    اي از رفتار و کنش اطالق میطریقه
همچنین مسائل اجتمـاعی بـه   در همین راستا ). 1: 1971موتون و نیسبت، (کند می

شوند و اند که باعث درد و رنج بخشهایی از جمعیت میعنوان واقعیاتی تصور شده
هـاي  گردند که تعداد قابل توجهی از اعضاي جامعـه نتواننـد از قابلیـت   موجب می

بر ایـن  ). 23: 1382: افشارکهن(کامل خود استفاده کنند و یا آنها را گسترش دهند 
ترافیک را بخصوص در شهرهاي بزرگ جهان معاصر به عنوان یک توان اساس می

در این زمینه همچنین باید بـه وجـه نظـر مقامـات     . مسألۀ اجتماعی مدنظر قرار داد
عمومی، طرفداران امنیت ترافیکی، نماینـدگان مجـامع صـنفی و فعـاالن اجتمـاعی      

 ترافیک

 طبیعت تکنولوژي

 انسان
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چـون راننـدگان   هـایی  هـا را بـا نـام   ها وخیابـان اشاره کرد که کاربران خاطی جاده

: 1968پاري، (کنند خطرجو، منحرف، خودخواه، پرخاشگر و خطرناك توصیف می
با این وجود، کتابهاي نوشته شده دربارة جامعه شهري کمتر به مسألۀ حمـل  ). 202

هاي مربوط به جابجایی اند و موضوع تأثیرگذاري سیاستو نقل شهري توجه کرده
برفضاي اجتماعی شـهر را چنـدان مـورد     جمعیت در چارچوبهاي شهري وتأثیرآن

این در حالی است که گفته شده رابطۀ اجتماعی و فرهنگی در .اندبررسی قرار نداده
افتد و همزمان نوع روابطی که در این فضا برقـرار  شهر، در فضاي شهري اتفاق می

در عین حـال ایـن   ). 162: 1383طالبی، (دهد شود و شدت آن، به فضا معنا میمی
اند که عناصر نظام شهري در جهـان امـروز، از جملـه    ر، براي نمونه، اذعان کردهآثا

هاي شـهري  کنندة شبکهاي از ارتباطات ـ که متصل شهرها، شبکهشامل نواحی کالن
اي که سـاختار اجتمـاعی و اقتصـادي و اجتمـاعی     باشند ـ و مناطق متمایز شده می

ایـن در حـالی اسـت کـه     ). 19: 2002 فاینستان و کمپبـل، (باشد متفاوت دارند، می
عمدتاً در ارتباط با سیاستهاي مربوط به حمل و نقل و » زوال مناطق شهري«مفهوم 

هاي انسانی ـ به شکل موقت یا دائمی و یا در قالـب تـدریجی    یا جابجایی جمعیت
شود زوال منـاطق درون شـهري   براي مثال گفته می. باشدیا ناگهانی ـ قابل فهم می 

چند دهۀ گذشته در همۀ شهرهاي بزرگ آمریکا مشهود بوده، نتیجۀ مستقیم که طی 
هـا و حرکـت گروههـاي پردرآمـد و مؤسسـات تجـاري بـه بیـرون از         رشد حومه

در کشور ما نیـز سیاسـتهاي ترافیکـی منجـر بـه      ). 616: 1381گیدنز، (شهرهاست 
نین مربوط براي مثال قوا. دگرگونی در سامانۀ جغرافیایی جمعیت شهري شده است

به اجرا درآمد و هدف آن اعمـال   1359به طرح کنترل ترافیک در تهران که از سال 
محدودیت بر ورود و تردد وسایل شخصی وتشـویق بـه اسـتفاده از وسـایل نقلیـۀ      

هاي خاص مرکز اي به دنبال داشت و آن انتقال فعالیتعمومی بود، نتیجۀ ناخواسته
و تمرکـز واحـدهاي اداري وتجـاري در    شهر بـه حواشـی مـرز محـدودة ترافیـک      

رسـد بـا   بـه نظـر مـی   ). 134: 1383خاتم،(محدودة شمالی مجاور منطقۀ بازار بود 
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یابـد و مبـادالت   هاي مزبور، شهر حـالتی دو گانـۀ مـی   گذشت زمان و تداوم طرح

تواند منتهی به ایجاد نوعی نـابرابري  این فرایند می.یابدنابرابري میان آنها جریان می
از سوي دیگر بایـد  ). 42: 1377بورژل، (و اجتماعی در شهر گردد ) مکانی(یی فضا

خاطر نشان کرد که اساساً رشد حمل و نقل و ارتباطات همواره هـم علـت و هـم    
در ایران در طی چنـد دهـه اخیـر، هـم در     . معلول تمرکز و رشد شهرها بوده است

ۀ حمـل و نقـل و   اي، شـبک داخل شهري و هم در چارچوب برون شهري و منطقـه 
راننـدگی، دفـاتر   (ارتباطات سریعاً رشد یافته و اشتغال وسیعی چه به طور مسـتقیم  

هاي تجاري کاال، کارگاههـاي  نمایندگی(و چه به طور غیر مستقیم ...) مسافربري و
نکتۀ مهم در ایـن  . به وجود آمده است...) تعمیرات و فروشگاههاي وسایل یدکی و

ل و نقل نیز به دنبـال رشـد سـریع جمعیـت شـهري و      زمینه آن است که رشد حم
وسعت شهرها و نیاز به ارتباط بین شهرها و در داخل شـهرها و بـه دنبـال تـرویج     

حسـامیان و  (امکانات جدید در الگوهاي مصرف و حمل و نقـل صـورت گرفـت    
به هر حال باید اذعـان کـرد کـه صـاحبنظران مسـائل      ). 137و136: 1377دیگران، 

اندرکاران امور شهري، ناگزیر از برگزیدن و جه نظري دیران و دستشهري و نیز م
ام ـانجـ . باشـند وع ترافیـک مـی  ـت بـه موضـ  ـشناختی و نه صرفاً فنـی نسبـ  جامعه
شناختی رفتارهاي ترافیکی در یـک جامعـه   هاي پژوهشی براي درك جامعهفعالیت

وري توسـط  فرض است که به کارگیري وسایل نقلیۀ موتـ حاصل پذیرفتن این پیش
بر همین اسـاس بایـد گفـت    . آیدافراد انسانی، یک فعالیت اجتماعی به حساب می

دگان وسایل نقلیه در چارچوبی اجتماعی به رفتارهـاي ترافیکـی خـود شـکل     ـرانن
نهنـد و همزمـان   آنها در فرایند رانندگی خود بر رانندگان دیگر تأثیر می. بخشندمی

هـاي  هـا وکـنش  تأثر از وجـه نظرهـا، قضـاوت   شیوه و سبک رفتارترافیکی انسان م
توان گفـت کنشـهاي پرخطـر    بدینسان می. باشدهمکاران، دوستان و آشنایانشان می

شـوند و بـه   ترافیکی افراد نه در خأل بلکه در زمینۀ اجتماعی مشخصی پدیـدار مـی  
روث، (شناختی واجد معنـا و بنـابراین قابـل تفسـیرند     همین سبب، از لحاظ جامعه
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توان کلیت رفتارهاي ترافیکـی در یـک جامعـه را بـه     از همین رو می). 136 :1990

اجتماعی بودن پدیدة .اي از نظام اجتماعی حاکم برآن جامعه تصورنمودعنوان مؤلفه
تواند از نقطه نظر توزیع به کارگیري امکانات حمل و نقـل در  ترافیک همچنین می

هـاي زیـاد   هزینـه . قـرار گیـرد  میان طبقات و گروههاي اجتماعی مختلف مد نظـر  
هـایی کـه فقـط    قیمت و یـا سـاخت آزاد راه  شده براي تولید ماشینهاي گرانصرف

تـر برخـی   گیـري افـزون  گیرد و یـا بهـره  توسط عدة معدودي مورد استفاده قرار می
تواند موجب طرح موضـوع  هاي بخش حمل و نقل میگروههاي اجتماعی از یارانه

  .اجتماعی گرددحمل و نقل و عدالت 
دهـد کـه نقـض    اي اجتماعی به مـا ایـن امکـان را مـی    تلّقی ترافیک به مثابۀ پدیده

هنجارهاي ترافیکی پذیرفته شده به شکلی فراتر از حد معمـول را بـه عنـوان یـک     
هاي تحمیـل شـده برافـراد در    از همین رو هزینه. مسألۀ اجتماعی به حساب آوریم

 ۀتواند تأییدیـ هاي ترافیکی رایج در جامعه، میما از رهگذر نوع خاص کنش ۀجامع
توان توجه صاحبنظران را به اما همزمان می. ل شدن ترافیک به یک مسأله باشدیتبد

هاي مواصالتی میـان  اخبارحوادث روزمرة ترافیک در محدودة شهرها و یا در جاده
اهۀ اول براي نمونه در محدودة شهر همدان و تنها در طول شش م. آنها جلب نمود

شـهري حکایـت از آن دارد کـه تعـداد     ، آمار تصـادفات راننـدگی درون  1384سال 
صـالح، ایـن   بنـابر تشـخیص مراجـع ذي   . مورد بوده است 4760تصادفات بالغ بر 

تصادفات عمدتاً ناشی از عدم رعایت حق تقدم، عدم توجه به جلو، عـدم رعایـت   
انـایی در کنتـرل وسـیلۀ نقلیـه     فاصلۀ طولی و عرضی، تغییر مسیر ناگهانی، عدم تو

هـاي اقتصـادي،   در بعـد هزینـه  ). 6: 1384معاونت راه استان همدان،(بوده است...و
تـوان بـه مصـرف    عالوه بر مواردي که پیش از این مورد اشـاره قـرار گرفتنـد مـی    

بنـابر آمارهـاي ارائـه شـده در مطبوعـات،      . آور بنزین در ایـران اشـاره کـرد   سرسام
، 80میلیـون لیتـر، در سـال     5/42، بالغ بر 79ن در ایران درسال مصرف روزانۀ بنزی

میلیون لیتر  60، قریب به 82و در سال  3/50، حدود 81میلیون لیتر، در سال  8/45
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روند فزاینده این مصرف و نیز گسترش قاچاق ایـن کـاال بـه خـارج از     . بوده است

بندي بنـزین  سهمیهمرزها باعث شده است تا دولت تصمیم بگیرد سیاست توزیع و 
شـود خسـارات   همچنـین گفتـه مـی   . به مرحلۀ اجـرا بگـذارد   85را از ابتداي سال 

اقتصادي ساالنۀ ناشی از تصادفات در کشـور از بودجـۀ وزارت راه و ترابـري نیـز     
  ).5: 1384انصاري، (بیشتر است 

توانـد همچـون یـک مسـأله     نظر برخی پیامدهاي آن نیز مـی ترافیک شهري از نقطه
تـوان در  هاي صوتی را مـی هاي هوا و نیز آلودگیبراي نمونه آلودگی. ودار شودنم

منجـر   84شدت آلودگی هوا در شهر تهران در آذرماه . این باره مورد اشاره قرار داد
همچنـین صـداهایی کـه وسـایل     . به تعطیلی چند روزة مراکز اداري و آموزشی شد

شـود  گفته مـی . یند و ناراحت کننده استکنند ناخوشانقلیه و ترافیک آنها تولید می
میزان این ناراحتی به وضعیت جسمی و عصبی فـرد بسـتگی دارد و اساسـاً امـري     

گیري و تعیین میزان اثر نامطلوب آن تـا حـدي   به همین دلیل اندازه. شخصی است
  ).191: 1368شاهی، (دشوار است 

که اصل بـه کـارگیري    اي بدل شده استبدینسان ترافیک در جهان امروز به مسأله
از همین منظـر گفتـه   . وسایل حمل و نقل را نیز بعضاً با تردید مواجه ساخته است

شود هرجا که امکان دسترسی به وسایل حمل و نقل بـه طـور گسـترده فـراهم     می
در واقع گسترش صنعت حمل و . گیردشود، ترافیک به طور نامحدودي وسعت می

جویی در وقـت موجـب اتـالف وقـت     اي صرفهنقل که از حد معینی بگذرد، به ج
تـوان ترافیـک را بـا توجـه بـه شـکل       در مجموع مـی ). 36: 1974 ،ایلیچ(گردد می

از . هاي مختلفی به مثابۀ یک مسألۀ اجتمـاعی مـدنظر قـرار داد   از دیدگاه) 1(شمارة
بـه  ) 2(توان در قالب شـکل شـمارة  یک جنبه و با تأکید بر بعد انسانی ترافیک، می

  :ر نظر در مورد مسألۀ اجتماعی ترافیک پرداختاظها
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مؤلفه و ابعاد تلقی ترافیک به مثابۀ یک مسألۀ اجتماعی با تأکید بر وجه ): 2(شکل شمارة

  انسانی آن
  
  
  

                      
  

                                        
  
  

  )مؤلفان:منبع(
تـوان در  عنصر دیگر مؤثر بر فرایند ترافیک، به محیط طبیعی مربوط باشد، مـی اگر 

آفرین رابطۀ ترافیک ـ محیط طبیعی را به تصویر  ، ابعاد مسأله)3(قالب شکل شمارة 
  :کشید

تلّقی ترافیک به مثابۀ یک مسألۀ اجتماعی با تأکید بر رابطۀ آن با محیط ): 3(شکل شمارة
  طبیعی

  
    

  
  
  
  
  
  

  )مؤلفان:منبع(

طبقات اجتماعی ازامکانات و  گیري گروهها وتوزیع و چگونگی بهره
 تسهیالت حمل   و نقل

 ثر برآنهاؤنابهنجار وعوامل مرفتارهاي ترافیکی بهنجار ویا 

 هاي ترافیکی نامناسباجتماعی ناشی از وضعیت_اي روانی آسیبه

 فضاهاي شهري براساس سیاستهاي ترافیکی ةگیري شدتوزیع جهت

  انسان

  

  

  

 محیطیآلودگیهاي زیست

 احداث آزادراهها برايساختهاي طبیعی  تخریب زیر

برهم خوردن  هاي بکرطبیعی وتخریبگرانه انسان به حوزه ورود نامناسب و
 نظم

 نامناسب از منابع انرژي   بی رویه و ةاستفاد                             

محیط 
  طبیعی

  

  

  

 ترافیک
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گیري مسـألۀ ترافیـک را نـاظر بـر رابطـۀ نامناسـب و       توان شکلاز سوي دیگر، می

شـکل شـمارة   . نقل با تکنولوژي و سیر متحول آن دانسـت  نامتوازن فرایند حمل و
  :آفرین ترافیک را از همین منظر مورد توجه قرار داده استابعاد مسأله) 4(

  مثابۀ یک مسألۀ اجتماعی از منظر رابطۀ آن با تکنولوژيتلّقی ترافیک به ): 4(شکل شمارة
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )مؤلفان:منبع(
  :پیشینۀ تحقیق 

در زمینۀ موضوع مورد مطالعه، پژوهشهاي متعددي شده است که در زیر به برخـی  
  :شود از آنها اشاره می

کـاهش  راه حلـی بـراي    (B.R.T) هاي تنـدرو اتوبوس ۀستقرار، بهبود و توسعا -1
  )1390، کردنائیچ( شهرهاترافیک کالن

انـدازي اتوبوسـهاي   ثیر اسـتقرار و راه أررسی و تحلیل تـ فوق بهدف پژوهش 
تندرو به عنوان یکی از بزرگترین رویدادها در حمل و نقل عمومی در راستاي 

بـا اجـراي طـرح سیسـتم حمـل و نقـل       . شهرهاسـت کاهش ترافیک در کالن
هـاي  اتوبوسرانی درون شهري با کاهش هزینه شرکت واحد و (ITS) هوشمند

 شهري ۀتولید انبوه وسایل نقلی

مدل هاي ساخت ماشین(سازيگیري نامناسب برخی شرکتهاي اتومبیلجهت
 سرعت با ..)کم کیفیت و ناایمن، باال،

 دیدهفرایند معیوب جایگزینی خودروهاي فرسوده وآسیب

 مناسب ظرفیت بخش حمل و نقل عمومیعدم گسترش 

  تکنولوژي

  

  

  

  

 ترافیک
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توانـد  پردازد و در آینـده مـی  سیستم دستی به افزایش دقت در امر مدیریت می

با ارتقاي فناوري، سیستمهاي دیگر الکترونیکی همانند سیستم کـارت بلـیط و   
تبلیغـات مسـتقیم در صـفحات نمـایش داخـل       ۀکنترل تخلفات رانندگی، ارائ

وري ناوگان و رضایت مشتریان بپردازد و بدین صورت بهرهاتوبوسهاي تندرو 
اتوبوسهاي تندرو و همچنین رغبت عمومی به استفاده از وسایل حمل و نقـل  

شـهرها  شخصـی در کـالن   يعمومی افزایش و ترافیـک و اسـتفاده از خـودرو   
دهد کـه اکثـر   مطالعات تطبیقی انجام گرفته در این مقاله نشان می. کاهش یابد

سـیس  أهزار نفر ت 700در مناطق شهري با جمعیت بیش از  B.R.T ايسیستمه
در ایـن مقالـه ضـمن    . باشـند اند که اکثر آنها داراي سیستم ریلی نیـز مـی  شده

تعریفی جامع از حمل و نقل عمومی و اتوبوسهاي تندرو و برشـمردن مزایـاي   
کاربرد آن در سـطح جهـان، بـه مطالعـات تطبیقـی در کشـورهاي        ةآن و نحو

ـ      بـر  ختلف با بررسـی و مطالعـه  م  ۀاتوبوسـهاي تنـدرو در شـهر تهـران و ارائ
تـر  ریزي و توسعه و کاربرد اثـربخش برنامه برايپیشنهادهاي بهبود، به روندي 

  .شهرها پرداخته شده استآن در کالن
 ) 1389، حمدي مقدم( مدهاي آناانضباط ترافیکی، ضرورتها و پی -2

جهان امروز، پذیرفتن قواعد و روابط تعریـف  هاي مدنیت در از لوازم و بایسته
پذیرش قوانین اجتماعی بویژه رعایت الگوهـاي  . شده و مقبول اجتماعی است

رانندگی در نظر برخی از صاحبنظران به عنوان یکی از مصادیق دنیاي متحـول  
و پرشتاب امروزي و از دیدگاه برخی دیگر به عنوان یکی از مصـادیق ارزشـی   

راهنمایی و رانندگی از آنجا . شودهمیشگی در نظر گرفته می و اخالقی ثابت و
ترین بخش از طیف متنوع و وسیع نظـم و امنیـت اجتمـاعی بـه     که در منعطف

آمـادگی   برايجامعه قابل لمس و پذیرش بوده و  همۀ مردمآید، براي شمار می
آن  ثیرات منفـی أافراد در مشارکت با آن براي مصون ماندن خود و خانواده از ت

آشکارسـاختن هدفمنـد آمـار بـاالي     . به عنوان یک هنجار پذیرفته شده اسـت 
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ثر ؤمـ  ها و مجروحان ناشی از تصادفات در این رویکـرد اجتمـاعی قطعـاً   کشته

جملـه آموزشـهاي    اقدامات پیشگیرانه از طریق روشهاي مختلف از .بوده است
ر پلـیس از  موریت در قالـب همیـا  أهمگانی یا مشارکت دادن عملی در تحقق م

این نیاز اجتماعی کارکردهاي مثبتـی   ۀی بود که در مسیر توسعیجمله راهبردها
موریتهایی کـه بـه   أم دیگرموریت، همانند أاجراي این م. ه استرا به دنبال داشت

مشکالت خاصی را در پـی دارد کـه در    ،گرددیک سازمان اجتماعی واگذار می
جامعیت ابزارهاي مورد نیـاز بـویژه    توان آن را به دو دسته؛ عدماین محیط می

ثیرگـذاري یـک سلسـله مصـالح اجتمـاعی      أعدم بسترهاي قانونی مناسـب و ت 
دبانـه و همچنـین   ؤاي و مبهبود تعامل با مردم با رفتار حرفـه  .بندي کردتقسیم

ایستادگی هدفمند مبتنی بر اسـتانداردهاي داخلـی و بـین المللـی، راهبردهـاي      
رفت از چالشهاي ناشـی از تحـوالت اجتمـاعی و    جدیدي است که براي برون

توان گفت پلیس راهنمایی و در نهایت می .اداري امروز باید به کار گرفته شود
سازي و نهادینه کردن قـوانین و مقـررات و تعامـل    تواند با فرهنگرانندگی می

ـ  ،بهینه بـا مـردم   مشـارکت آنهـا را فـراهم کـرده و جامعـه را بـه سـوي         ۀزمین
  .خودانضباطی اجتماعی هدایت کند

سبک زندگی فرهنگی رانندگان ابـزاري بـراي تبیـین رفتـار ترافیکـی آنهـا        -3
 )1390،زاده اقدمعلی( شهري تبریزرانندگان درون: موردي ۀمطالع(

افـراد   رانندگی کردن و خطر تصادف احتمالی آن را باید در بافت زنـدگی 
ویـراژ  : نظیـر (راننـدگی   ۀرفتارهـایی کـه فـرد در زمینـ    . جست و جو کرد

انجـام  ....) دادن،سبقت گرفتن، عبور از چراغ قرمز، نبستن کمربند ایمنـی و 
. باشـد هاي ساختاري و انتخابهاي فردي مـی می دهد، برخاسته از موقعیت

 ۀعـ روش تحقیق در این مطالعه، توصـیفی از نـوع پیمایشـی اسـت و جام    
روش تحقیق . شهري تبریز استرانندگان درون ۀآماري این پژوهش را کلی

آمـاري ایـن    ۀدر این مطالعـه، توصـیفی از نـوع پیمایشـی اسـت و جامعـ      
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دهند کـه بـه روش   شهري تبریز تشکیل میرانندگان درون ۀپژوهش را کلی

 ابزار گردآوري. مورد مطالعه قرار گرفته است اي تصادفیگیري طبقهنمونه
فرهنگـی و   ۀدهـد کـه بـین سـرمای    نتـایج نشـان مـی   . باشـد پرسشنامه می
توجهی، اشتباههاي خطرنـاك، تخلفـات خطرنـاك و سـبک     اشتباههاي بی

ــ  ــاي ترافیکــی، رابط ــدگی و رفتاره ــین   ۀزن ــاداري وجــود دارد و از ب معن
ویژگیهاي فردي، جنسیت، سطح تحصیالت و نوع خودروي رانندگان نیـز  

  .بر رفتارهاي ترافیکی تاثیرگذار است
   

  چارچوب نظري 
اجتمـاعی   ۀمطالعۀ رفتار ترافیکی داراي دو بخش اجتماعی و فرهنگی اسـت؛ جنبـ  

بر پایۀ نظـم اخالقـی در   رفتار ترافیکی مرکب است از احساس وظیفه و مسئولیت 
قبال دیگران؛ جنبۀ فرهنگی به مجموعۀ نظمهاي هنجاري اشاره دارد کـه ریشـه در   

درکـل، هماننـد یـک    ). 116،2011محمودي نژاد و هاشمی، (فرهنگ جامعه دارند 
تعامل اجتماعی،یک راننده مجبور است نیت دیگر افراد را از راه تفسـیر رفتارشـان   

  ).214: 2001جولین، (تفسیر نماید 
شود زیـرا تعـدادي از   در نظر گرفته می 1استفاده از جاده به عنوان یک رفتار تعاونی

گیـري از ایـن منبـع    سـهیمند و از طریـق بهـره   ) جاده(کنشگران در منبعی مشترك 
آنهـا مجبورنـد   . دهنـد کنندگان را تغییر میمشترك، شرایط و امکانات دیگر استفاده

و یا حداقل فعالیتهایشان را با همدیگر سازگار نماینـد   مالحظاتی را در نظر بگیرند
و یا به عبارت دیگر با هم تعاون داشته باشند تـا از تصـادفات و اخـتالالت پرهیـز     

فهم نحوة تعامل افراد و نیز رسیدن به فهم مشترك، اهمیتی بنیادي در علوم . نمایند
  : گیرداعی در نظر میدو شیوه براي فهم تعامل اجتم 2لوسی ساچمن. اجتماعی دارد

                                       
1- co – operative 
2- Lucy Suchman 
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در تالش براي ساختن سیستمهاي به اصطالح هوشـمند و کـنش    1ریزيمدل برنامه

شـود زیـرا   در اولی، فهم دوطرفه بین افراد برانگیخته مـی . مؤثر بوده است 2موقعیتی
. آنها توان فهماندن مشترك یک موقعیـت، ماننـد یـک موقعیـت ترافیکـی را دارنـد      

هـا را بـه عنـوان ابـزاري بـراي       مجموعۀ مشـابهی از برنامـه  همچنین، هر دوي آنها 
اگـر یـک فـرد رفتـاري خـاص را در      . دستیابی به هدفی خاص در دسترس دارنـد 
توانند آنچه را که وي آماده اسـت انجـام   موقعیتی خاص انجام دهد، افراد دیگر می

ار انجـام  دهد، بازسازي کنند و این کار را از طریق تفسیر رابطۀ بین موقعیت و رفتـ 
هـایی کـه   در مورد ترافیک، در نظر گرفتن قواعد ترافیکی به عنوان برنامـه . دهندمی

 3کنندگان از جاده به وسیلۀ آنها به تعاون در یک موقعیت داراي فهم مشتركاستفاده
اي رسـمی از  اغلـب، مجموعـه  . رسـد یابند، معقول و مستدل به نظـر مـی  دست می

اند تا مسایل هماهنگی را حـل نماینـد؛ بـا    یافته قواعد توسط مؤسسات دولتی بسط
الکـس  . این وجود، ارتباط بین رانندگان نیز هنوز اهمیتـی اساسـی در ترافیـک دارد   

از محققان ترافیک، بر تعامل به عنوان عاملی در فهم هماهنگی  5و بلیندا اونز 4سوان
  :ترافیک و نیز علت تصادفات تأکید دارند

ا هم یا ایجـاد عمـل مشـرك در محـیط راننـدگی،      خطوط درست عمل هماهنگ ب
در ایـن حالـت،   . مستلزم توجه به عمل دیگران به عنوان داللتهاي ایجاد شده است

فرض بر ایـن اسـت کـه معـانی ایـن داللتهـا بـراي کنشـگران در محـیط مشـترك           
رو، رانندگان براي کنش آسـان بـا همـدیگر و کـاهش تصـادفات، بایـد       ازاین.است

ه اشارات رانندگان دیگر را درك کرده و به صورتی مشـابه تفسـیر   معناي معطوف ب
کل فرایند تعامل رانندگی، به توان راننده براي اتخاذ نقش راننـدة دیگـر و در   . کنند

. عمل آنهاست بسـتگی دارد  ۀفهمند و برنامکنار آن فهم آنچه که دیگر رانندگان می
                                       

1- the planning model 
2- situated action 
3- commonly understood situation 
4- Alex Swan 
5- Belinda Owens 
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ت کـه سـاچمن آن را مـدل    فهم آنها از تعامل اجتماعی نزدیک بـه آن چیـزي اسـ   

با این وجود، بر طبق نظر ساچمن، این رویکرد مستلزم پاسـخ  . نامدریزي میبرنامه
. کننـد به این سؤال است که چگونه افراد موقعیـت را بـه شـکلی مشـابه درك مـی     

. هسـتند  1دهندة باز بـودن بازنمـایی موقعیتهـا   نگارانه نشانبسیاري از مطالعات مردم
. رسد که بازنمایی یک موقعیت بسـتگی بـه انتخـاب اولویتهـا دارد    چنین به نظر می

اي از نیـات بسـیار   تواند همیشـه بـه عنـوان نشـانه    عالوه بر این، رفتاري خاص می
در رویکرد دوم، کنشهاي مـوقعیتی فهمـی مشـترك در مـورد     . متفاوت تفسیر شود

اعی در مـورد  محـدودیتهاي اجتمـ  . کنندموقعیتهاي تعامل ایجاد و از آن حمایت می
ردي از شـرایط تعریـف   ـر به فـ ـکنش مناسب، همیشه در رابطه با مجموعۀ منحص

کند کـه در آن کنشـگران بـه    از این رو، ساچمن رویکردي را پیشنهاد می. شوندمی
وي . روش خودشان براي ایجاد فهم مشترك و کنشهاي تعاونی با هم تنـازع دارنـد  

روش «شناس،  فعالیتهاي کاربران را بـه عنـوان   با رجوع به هارولد گارفینکل جامعه
  : نویسدگارفینکل می. کند درك می» 2اسنادي تفسیر

، به »سندي از«این روش تشکیل شده است از در نظر گرفتن نمود واقعی به عنوان 
قـرار گـرفتن در سـمت و سـوي یـک الگـوي       «و نیز بـه عنـوان   » اشاره به«عنوان 

فـردي نشـأت    4اديـواهد اسنـ ـوي زیربنـایی از شـ  ـنه تنها الگ. »3زیربنایی مفروض
چیـزي کـه در مـورد    «گیرد، بلکه شواهد اسنادي فردي نیز به نوبۀ خود، بر پایۀ می

شود و هریک براي تشـریح دیگـري بـه    تفسیر می» شودالگوي زیربنایی دانسته می
صر هر رخدادي، در مواجهه با کنشگرانی که منبعی مشترك دارند، منح. رودکار می

کنشـگران  . به فرد است؛ از اینرو، افراد متعاون باید تالش کنند تا بدان معنا بخشـند 
اغلب، با وجود دشواریها، در ایجاد توافق در مورد نحوة فهم آن و نحـوة دسـتیابی   

                                       
1- Reprersetation of situations 
2- Documentary method of interpretation 
3- presupposed underlying pattern 
4- documentary evidences 
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در یک نظریۀ تعامل اجتماعی در نظر  اما این امر باید. کنندبه تعاون موفق عمل می

ن نقطه نظر، پایداري جهان اجتماعی، نـه مـدیون سـاختار    از ای. گرفته و تبیین شود
ابدي آن، بلکه مدیون کنشهایی موقعیتی است که باعـث خلـق و حمایـت از فهـم     

محدودیتهاي اجتماعی بر کنش . مشترك در مورد موقعیتهاي خاصی از تعامل است
مناسب، همیشه نسبت به برخی از مجموعه شرایط منحصر به فـرد و تکرارناپـذیر   

براي فهـم بهتـر تعـاون، سـاچمن بجـاي توجـه بـر        . شوندسبی در نظر گرفته مین
ها و طراحی برنامه به عنوان مبنـاي ایجـاد فهـم مشـترك و     انتساب مفروض برنامه

در چنین حالتی، باید . کندتعاون، تمرکزي تجربی بر وقوع فهم مشترك پیشنهاد می
مشـکالت همـاهنگی را بـا دیگـر     به کاربران جاده به عنوان افرادي توجه نمود کـه  

شوند که کنند و نیز توسط کنشگران، افرادي در نظر گرفته میکاربران جاده حل می
واحـد تحلیـل   . دهندکنند یا غیر آن را انجام میاز مجموعۀ قواعد رسمی تبعیت می

در این حالت، تالش کاربر جاده براي دستیابی به هماهنگی است، بویژه زمانی کـه  
در این مورد، ایروینگ گافمن بین تعـاونی  . سعی در نفوذ بر همدیگر دارندکاربران 

آید و در آن هیچ کس قصد ارتباط با دیگـري را نـدارد و   که بین افراد به دست می
مـورد روشـنی از   . شودتعاونی که در برگیرندة چنان فعالیتهایی است تمایز قائل می

مسیري مجزا در یک جادة اصلی بـدون   نوع اول، زمانی است که دو راننده دقیقاً از
 .گذرند و در مورد دیگـر، عکـس آن صـادق اسـت    تالش براي برقراري ارتباط می

کـه شـامل تمـام     کنـد اشـاره مـی   1گافمن به این شکل از تعامل به عنـوان نمـایش  
خاص در یک موقعیت خاص است که به هـر طریقـی    ةکنندفعالیتهاي یک شرکت

  ).188: 2001جولین، ( گذاردمی کنندگان اثربر دیگر شرکت

 :روش تحقیق
 ۀابزار گردآوري اطالعات، پرسشـنام  و روش مورد  استفاده در این تحقیق پیمایشی

                                       
1- Performance  
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  .سنجی از پاسخگویان بوده استپرسشنامه مذکور در قالب نگرش. کتبی است

  جمعیت آماري تحقیق
جامعۀ آماري این تحقیق شامل دو گروه مردم مشهد و نیز زائران و مسـافران شـهر   

  . هستند
  حجم نمونه 

و براسـاس   d=./05و کـران خطـاي   % 95حجم نمونه براسـاس ضـریب اطمینـان    
  . در نظر گرفته شد n=600فرمول زیر 

N= Z2
α/2 σ2/ d2  = (1.96)2 *.39  / (.05)2 = 599.4 

 

گروههاي متأثراز طرح کنتـرل ترافیـک بـه دو دسـتۀ عمـده تقسـیم       در این تحقیق 
شدند گروه اول شامل شهروندان و ساکنان مناطق مختلف شهر مشهد می: گردیدند

گیري طبقـاتی  بندیهاي شهرداري به شکل نمونهکه بخشی از آنها با استفاده از منطقه
ر اختیـار آنهـا   متناسب با حجم جامعه هـر طبقـه انتخـاب گردیـده و پرسشـنامه د     
هـاي مربـوط   گذاشته شد و گروه دوم زائران و مسافرانی بودند که با استفاده از داده

براساس تعداد افراد واقـع در هـر   . به مراکز مربوط، تعداد تقریبی آنها برآورد گردید
براسـاس  . انـد جمعیت و به تناسب آنها نمونه آماري در بین دو گروه تقسـیم شـده  

 240از ایـن رو  . براي گروه اول و دوم محاسبه شد/.  4به /.  6ت آمار و ارقام نسب
گروه دوم نیز بر اساس . نفر نیز از گروه دوم انتخاب شدند 360نفر از گروه اول و 

گیري تصادفی ساده از بین زائران و مسافرین مقـیم در هتلهـا و اقامتگاههـاي    نمونه
تلها نیز به صورت تصادفی سـاده  گیري از بین هنمونه. اندشهر همدان انتخاب شده

بدین شکل که از بین فهرست هتلها و مهمانسراها تعـدادي مشـخص و   . بوده است
در د اخل هتلها از بین مسافران و زائران تعدادي به شکل تصـادفی سـاده انتخـاب    

  .شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند
  :فرضیات

  اندمشهد تبدیل شدهرفتارهاي نادرست ترافیکی به یک مسألۀ اجتماعی در. 
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  باعث ) بویژه براي زائران و مسافران(عدم آشنایی رانندگان با مسیرها و خیابانها

 .شودافزایش ترافیک شهري در مشهد می
  کمبود فضاي مناسب براي پارکینگ خودروها از دالیل اصلی ترافیک شهري در

 .مشهد است
  اصـلی ترافیـک در مشـهد    کمبود وسایل نقلیه و دسترسی دشوار به آنها از علل

 .است
 شودشهري در مشهد میضعف مدیریت ترافیک باعث افزایش ترافیک درون. 

  :متغیرهاي تحقیق
  :متغیرهاي مورد نظر در این تحقیق عبارتند از 

حرکت مـارپیچ بـین خطـوط، عبـور از     : رفتارهاي نادرست ترافیکی شامل -
توجه به عابران  چراغ قرمز، توقف در مسیرهاي داراي توقف ممنوع، عدم

 ......پیاده و
 عدم آشنایی با مسیرها و آدرسها  -
تعداد پارکینگها در امـاکن تفریحـی و   : کمبود فضا براي پارکینگ خودروها -

 زیارتی و یا خیابانهاي منتهی به آنها
 ..تعداد خطوط واحد، تاکسیها و: کمبود وسایل نقلیۀ عمومی -
دوري ایسـتگاهها، شـلوغی   : دشواري دسترسی بـه وسـایل نقلیـۀ عمـومی     -

 ایستگاهها 
نبود چراغ راهنمایی و عالیم مـرتبط، نبـود پلـیس بـراي     : ضعف مدیریت  -

 مدیریت ترافیک در صورت لزوم

 روایی و پایایی 
ــ  ـریق تبـادل نظـ  ـا از طـ ـروایـی صـوري پاسخهـ    ادان ـر بـا تعـداي از است

  .کنترل گردیده استشناسی شهري هـجامع
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  هاي تحقیقیافته

دهد پاسـخگویان در وهلـۀ اول کمبـود    نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می
 داننـد و فضاي پارکینگ را به عنوان مسألۀ اصلی ترافیکی در منطقۀ مرکزي شهر می

پس از آن به مواردي همچون آلودگی هـوا، آلودگیهـاي صـوتی و کمبـود وسـایل      
بـر  %) 80بیش از (در همین راستا اکثر پاسخگویان .عمومی اشاره دارند حمل و نقل

  .اندضرورت اجراي طرح کنترل ترافیک و مفید بودن آن اصرار داشته
دهد کـه مـردم حاضـرند بـراي کـاهش      از سوي دیگرنتایج به دست آمده نشان می

 رهايـر در سـاعات انجـام سفـ   ـون تغییـ ـهـایی همچـ  هـی هزینـالت ترافیکـمشک
گیري از وسـایل حمـل و   شهري، تغییر در نوع وسیلۀ نقلیه مورد استفاده، بهرهدرون

دهنـدة  پاسـخهاي ارائـه شـده نشـان    . را پـذیرا شـوند  ... روي ونقل عمومی یا پیاده
  .باشددرصد پاسخگویان در این زمینه می95موافقت قریب به 

نمـودار  . انـد داشـته مردم شناخت نسبتاً درستی از دامنۀ مشکالت ترافیـک شـهري    
بیانگر پاسخهاي ارائـه شـده در مـورد میـزان رواج رفتارهـاي انحرافـی       ) 1(شمارة

حوصلگی در راننـدگی، عـدم تحمـل توقـف در پشـت چـراغ قرمـز،        بی(ترافیکی 
و تأثیر آنها بـر بـدل شـدن    ...) حرکت مارپیچ بین خطوط، عدم رعایت حق تقدم و

  :باشدترافیک به یک مسألۀ اجتماعی می
میزان موافقت پاسخگویان با تأثیر رفتارهاي نادرست ترافیکی بر بدل ): 1(نمودار شمارة

  شدن ترافیک به یک مسأله
  

  
در تحلیل سؤاالت مربوط به عواملی که باعث بروز مشـکل ترافیکـی بـراي مـردم     

کم
 %5.0

خیلی کم
 %1.0

متوسط
 %13.0

زیاد
 %28.0

خیلی زیاد
 %53.0
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  :اند، با اجراي آزمون فریدمن دربارة این عوامل، نتایج زیر به دست آمدشده

مانند عدم رعایت قوانین وعـدم احتـرام بـه مقـررات راهنمـایی و      عواملی  -
نظـر مـردم بـه ترتیـب     رانندگی توسط رانندگان و نیز عابران پیاده از نقطـه 

  .واجد درجۀ اول و دوم اهمیت در این زمینه بوده است
موارد مرتبط با کمبود تسهیالت مربوط بـه عـابران پیـاده، کمبـود وسـائل       -

ود فضاي پارکینگ، ضـعف نظـارت، مـدیریت و    حمل و نقل عمومی، کمب
یشان بر مشکل ترافیک شهري در درجـۀ  اعمال قانون به لحاظ تأثیرگذاري

 .اندسوم اهمیت بوده
توان به ترتیب موارد زیر را جزءآن دسته ازعـواملی دانسـت   پس از آن می -

عـدم مهـارت و   : اندکه موجب بروز مشکالت ترافیکی در شهر مشهد شده
رانندگان، عدم آشنایی کافی آنها با خیابانها، کمبود سطح معابر  تسلط کافی

رو، افزایش تعداد وسایل نقلیه، عدم ارائۀ آموزشهاي کافی بـه مـردم   سواره
از ..... در ارتباط با مسائل ترافیکی، کمبود تجهیزات و تابلوهاي رانندگی و

از  نظري متفاوت، پنج پرسـش در مـورد پیامـدها و مشـکالت ناشـی     نقطه
در مـورد  ) 18(سـؤال  (مشکل ترافیک در اختیار پاسخگویان قرار گرفـت  

بـه ترتیـب دربـارة    ) 30(و ) 29(میزان اهمیت اتالف منابع سوختی، سؤال 
در مـورد اهمیـت   ) 32(میزان اهمیت آلودگی هوا و آلودگی صوتی، سؤال 

) 33(سؤال  بندان، وتلف شدن وقت به علت وجود ترافیک، شلوغی و راه
توزیع پاسخهاي به دسـت آمـده در مـورد    ). بارة اهمیت تعدد تصادفاتدر

 :پنج پرسش یاد شده، مطابق جدول زیر بوده است
  میانگین امتیاز و رتبۀ مشکالت برخاسته از معضل ترافیک): 1(جدول شمارة 

  33  32  30  29  18شماره سؤال    
  27/4  56/4  14/4  28/4  39/4  میانگین امتیاز
  87/2  44/3  69/2  89/2  11/3  میانگین رتبه
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بنـدي  با اجراي آزمون فریدمن در رابطه با مشکالت مزبور در شهر مشهد، رتبه

  :مشکالت به ترتیب زیر بوده است
بنـدان، تلـف شـدن    تلف شدن وقت به علت وجود ترافیک، شـلوغی وراه  -

  .هاي صوتیبیش از حد سوخت، تعدد تصادفات، آلودگی هوا، آلودگی
این تحقیق در رابطه با سنجش نگرش گروههاي خاصـی بـوده   قسمتهاي دیگر 

سازد؛ براي است که اجراي این طرح وضعیت آنها را به نوعی از خود متأثر می
مثال ساز و کار فعالیت اقتصادي افراد شاغل در این محـدوده متـأثر از اجـراي    

ان در این راستا، کسبه، صـاحبان امـاکن اقـامتی و راننـدگ    . این طرح بوده است
آیا اجراي طرح ترافیـک  «وسایل حمل و نقل شخصی در برابر پرسش از اینکه 

  :اند، پاسخهاي زیر را ارائه کرده»برشغل آنها اثرگذار خواهد بود یا نه؟
جدول توافقی پاسخهاي ارائه شده در مورد تأثیرگذاري طرح کنترل ):2(جدول شمارة

  طرحترافیک بر فعالیت اقتصادي شاغالن در محدودة 
  شغل

  پاسخ
صاحبان اماکن   کاسب

  اقامتی
رانندگان وسایل حمل و 

  نقل خصوصی
  جمع

  65  بلی
4/58  

5  
7/9  

1  
9/2  

71  
71  

  56  خیر
5/62  

10  
3/10  

5  
1/3  

76  
76  

  121  جمع
121  

20  
20  

6  
6  

147  
147  

  :با کمک گرفتن از آزمون خی دو داریم
  a =0/05،2) =5.99  X²  =8.175 > X²(  

اندکی میان پاسخهاي ارائه شده با نوع مشـکل وجـود دارد و از ایـن    پس وابستگی 
رسد تأثیرات ناشی از اجراي طرح مزبـور تقریبـاً بـه میزانـی یکسـان      رو به نظر می

  .سازدخود متأثر می گروههاي شغلی مورد بررسی را از
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  :گیرينتیجه

فضـاهاي   شهرها در جهان امروز محل زیست جمعیتهاي متراکم و متنوعی هسـتند کـه  
هریـک از  . کننـد مختلف و مناطق گوناگونی را در درون و حاشیۀ شـهرها اشـغال مـی   

هاي اجتمـاعی مشخصـی بـه تعامـل بـا نظـام       گروههاي اجتماعی براي تحقق کار ویژه
گروهها و طبقات مختلف اجتماعی در یک سلسله روابط متقابـل  . شهري مشغول است

 ادها وـد و در درازمـدت نهـ  ـدهنـ شـکل مـی  اجتماعی، بافت و زمینۀ حیات شهري را 
مند شـدن  با تاریخ. آورنددهند که شهر را در کلیتش به وجود میهایی را سامان میروال

ریزي شدن فضاها و امکنۀ شهري، رفته رفته هویت شـهروندان  کنشهاي روزمره و قالب
فضـاي آن  گیـرد و خـود از شـهر و    به مثابۀ متغیري تأثیرگذار برحیات شهري نضج می

  .پذیردتأثیر می
هـاي ارتبـاطی، مهمتـرین و    نظر شهرسازي، کاربري معابر یا راهها و شـبکه از نقطه
 دهی به فضاهاي عمومی یک شهر است، زیرا عالوه بـر ترین عامل در شکلاساسی

اینکه درصد زیادي از اراضی شهرها به این فضاها اختصـاص یافتـه اسـت، راههـا     
هاي شـهري بـه   دة شهر و محل اتصال فضاها و کاربريمهمترین عنصرتشکیل دهن

توان گفت شبکۀ ترافیـک شـهري سـه عملکـرد اصـلی      در واقع می. روندشمار می
با عنایت به نقش اساسی . ارتباطی، پخش فعالیتها و توقف یا پارك را برعهده دارند

تـوان  هاي ارتباطی و حمل و نقل شهري در روند تکـوین هویـت شـهر، مـی    شبکه
هـاي انسـانی بخشـی از    شناسی ساز و کارهـاي مربـوط بـه جابجـایی    گفت آسیب

در واقـع  . گشایی از مشکالت زندگی شهري استمطالعاتی است که هدف آنها گره
آمیختـه بـا موضـوعات و    ) بخصوص در کشورهاي جهان سوم(زندگی در شهرها 

حاصل انباشت  آفرینی است که خود در یک نگاه ساده،افزا و محنتهاي رنجمقوله
هاي مشـخص  و تراکم جمعیتهاي انسانی و گروههاي مختلف اجتماعی در محدوده

هاي نامطلوب، ترافیک و موضوع حمل و نقل از جملۀ این جنبه. تمایزیافته است و
بدل شدن ترافیک به یک مسألۀ اجتماعی . و آمد و شد در درون معابر شهري است
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جزاء و عناصـرنظام زنـدگی شـهري تلقـی     خود حاصل بر هم خوردن تعادل میان ا

اي هدفمند، متداوم ومنطقی میان انسان، طبیعـت و  تعادل یاد شده به رابطه. شودمی
  .تکنولوژي اشاره دارد

اي در مورد معضل ترافیک مانند هر مسألۀ اجتماعی دیگري، همزمان هم مجموعـه 
نتـایج نـامطلوب   آورنـد و هـم پیامـدها و    از علل وجود دارند که آن را پدیـد مـی  

در این نوشتار ضمن بیان علل مؤثر بر پیدایش . شودمتعددي از این مسأله ناشی می
توجـه بـه    بـا . مسألۀ ترافیک، به برخی از پیامدهاي نامطلوب آن نیز اشاره نمـودیم 

آنچه ذکرشد و نیز با مد نظر قرار دادن نتایج به دست آمده ازتحقیقات پیمایشی که 
توان بـا  یافته دربارة معضل ترافیک است، مینسبتاً گسترش گویاي شناخت عمومی
شناختی به رفتارهاي ترافیکی، راهکارهاي متعددي را بـراي  تأکید بر رویکرد جامعه

  .مواجهه با مسألۀ ترافیک مطرح کرد
  :نظر رابطۀ ترافیک با عامل انسانی بایدنقطه از

ش حمـل و نقـل در میـان    به توزیع عادالنه و بهینۀ منابع مـرتبط بـا بخـ   ) الف
  .گروهها و طبقات اجتماعی همت گماشت

سیاستهاي جامعی بـراي گسـترش فرهنـگ صـحیح ترافیکـی و آمـوزش       ) ب
  .رفتارهاي بهنجارترافیکی تدوین و اجرا کرد

اندیشـی  روانی حاصل از ترافیک چـاره  _براي تخفیف پیامدهاي اجتماعی ) ج
  .کرد

براسـاس سیاسـتهاي اصـولی ترافیکـی      به بازتوزیع عادالنۀ فضاهاي شهري) د
  .پرداخت

از منظر رابطۀ مسألۀ ترافیک با محیط طبیعی باید به مطالعۀ دربارة راهکارهـاي  
هاي الزم دراین بـاره  محیطی و ترویج آموزشهاي زیستجلوگیري از آلودگی

درهمین زمینه حفاظت از منابع کمیاب انرژي، جلوگیري از تخریـب  . پرداخت
هاي بکر طبیعت طبیعی و کنترل ورود تخریبگرانه انسان به حوزهزیرساختهاي 
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  .باید مدنظر باشد

  :در نهایت و از زاویۀ رابطۀ مسألۀ ترافیک با موضوع تکنولوژي باید
هایی مناسب براي کنترل تولید وسایل نقلیه شخصی به عمـل  ریزيبرنامه) الف
  .آورد

  .عمومی همت گماشتبه گسترش متناسب با نیاز بخش حمل و نقل ) ب
به کنترل آن دسته از سیاستهاي شرکتهاي تولیدکنندة ماشین که صرفاً مبتنی ) ج

  .برنفع شخصی و گروهی مالکان آنهاست پرداخت
به تدوین الگوي مناسبی براي تولید تکنولوژیهاي حمل و نقل مطلوب و ایجاد 

ـ        چرخه ه اي تا حـد امکـان، درسـت بـراي جـایگزینی خودروهـاي فرسـوده ب
  .گذاري پرداختسیاست

هاي مناسب براي ایجاد دوبارة کنندة زمینهدرواقع این مجموعه راهکارها فراهم
انسـان، طبیعـت و   (اي متعادل میان سه عنصر برسـازندة معضـل ترافیـک   رابطه

روشن است که اتخاذ این رویکردهـاي اصـالحی منـوط بـه     . است) تکنولوژي
که کل پهنۀ زندگی آدمـی را در بـر    اندیشیدن و عمل کردن در چارچوبی است

به عبارت روشنتر، تالش براي حـل معضـل ترافیـک بایـد بخشـی از      . گیردمی
تالش همگانی در راستاي تمهید مقدمات الزم براي بازسازي رابطۀ میـان ایـن   

رسد دامنۀ فزاینـدة مشـکالت اجتمـاعی خودگویـاي     به نظر می. سه جزء باشد
بطۀ انسان با طبیعت از یکسو و بـا تکنولـوژي از   بازاندیشی در نوع و کیفیت را

با پذیرفتن این مهم، مطالعات، سیاستها و راهکارهاي مربـوط  . سوي دیگراست
به حل مشکل ترافیک در شهر باید در پیوند با پژوهشها و عملکردهاي مـرتبط  
با کل سامانۀ حیات شهري از یک سو و کلیت زندگی جمعی انسانها از سـوي  

  .قرار گیرند دیگر، مدنظر
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