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 مقدمه

 خود جاي در که وسيعی از جمعيت توجه به حجم که باهستند،  فردي به منحصر هايگاهسکونت، شهرهاکالن

طریق شناسایی  از جز مشکالت، این براي حلهپيداکردن را مشکالت خاصی مواجه هستند. واند، با مسائلداده

 .نيست.پذیر ها امکانعوامل پيدایش این چالش

 برند، اما در بسياري ازفرهنگی در شرایط متفاوت به سر میو محيطها از نگاه جغرافياي زیستیاگرچه انسان  

داراي وجوه مشترک بسيار هستند. توجه به این نيازهاي مشترک ما را در جهت چگونگی توسعه پایدار   نيازها

و طراحان ریزانکند. توجه برنامههاي متفاوت هدایت میها و اقليماي در فرهنگو محلههاي مسکونیمحيط

سازد تا در جهت ف آن، آنان را قادر میو مصادیق مختلشهري به نقش نيازهاي انسانی در توسعه زندگی جمعی

: 1386و سياسی الگوهاي مناسب را ارائه نمایند)مطلبی،محيطی، اقتصاديتوسعه پایدار کالبدي، فرهنگی، زیست

است. امروزه و افزایش جمعيت، شيوه مدیریت شهري هم تغييراتی اساسی یافتهبا گسترش زندگی شهري (. 75

و ،ادراکاتتري از آگاهی. بارسيدن به سطح عميقدهدپرورش می و تعهد را گراییآرمانالگوي نوین مدیریت، 

کند که به شکوفایی تخصص منتهی و عملکرد ایجاد می وخودجوش از رفتارهاي مدیران جریانی طبيعینگرش

شهري با طی و وظایف مدیریت ، رسيدگی به اهداف (. بنابراین از این چشم انداز1388:16)ازگلی، گرددمی

توان یکی از اقداماتی دانست .دراین راستا، اجراي طرح خط سفيد را میشودو کوچک ميسر می هاي متوالیگام

کردن به آن باعث نماید. درواقع اجراي طرح خط سفيد و توجهتر میي پایداررا امري دست یافتنیکه توسعه

ان تهرانی ایجاد شود. طرح خط سفيد هم بر سالمت و شود تغييرات زیادي در رفتار و سبک زندگی شهروندمی

ایی متناسب با ابعاد متفاوت طرح و هم برامنيت شهروندان و همچنين برکيفيت زندگی آنان موثراست. هر پروژه

گذارد. همچنين ممکن است این تاثيرات شود، آثار وپيامدهاي گوناگونی را برجا مینيز محيطی که درآن اجرا می

اي اختالل درنظام رسد، پيامدهاي اجتماعی و فرهنگی اقدامات مداخلهپنهان باشند. گاه به نظر میآشکار یا 

  و فرهنگی پروژه خط سفيد ارزیابی  تاثيرات اجتماعی عنوان:

 تهران 11شهرداري منطقه کارفرما:

 1395سال اجرا: 

 (gmail.com958tabatabaee@) اطبایی قمیمروارید طب: یمجر
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هاي سنگينی به بدنه شهري و مدیریت شهري شود هزینهکند دراین صورت موجب میزندگی شهري ایجاد می

پيامدهاي ناشی از اقدام رو،  اتاف )ارزیابی تاثيرات اجتماعی وفرهنگی(حاضربه شناخت شود.ازاینتحميل 

اي، شناخت پيامدهاي ي مهم ضرورت انجام اتاف این اقدام مداخلهپردازد. نکتهاي پروژه خط سفيد میمداخله

منفی و ناخواسته و پيامدهاي مثبت پروژه است، چراکه عدم شناخت پيامدهاي منفی درطول زمان منجر به بروز 

ي است که این پيامدها ممکن است نه تنها با اهداف توسعهدان گردیدهپيامدهاي ناگوار برزندگی اجتماعی شهرون

هاي باال باشد بلکه توانایی مدیریت پيامدها را کاسته و مدیریت شهري راناچار به صرف هزینهپایدار منافات داشته

 درطوالنی مدت براي ميزان اثرات منفی پروژها نماید.

و مطالعاتی ضرورت اتاف  هاو کسب حداکثري موفقيت پروژهها کاريوازيو مها از این رو، براي کاهش هزینه   

باشد. تا موجبات عملکرد بهترمدیریت شهري را فراهم آورد ازسوي دیگر هرمنطقه  داراي از این گروه ضروري می

وجه به و بات و بستر اجتماعی خاص خود است از این روالزم است که براي هرمنطقه به صورت جداگانهبافت 

 گيرد.و اجتماعی خود اتاف صورتهاي خاص فرهنگیویژگی

شهرداري تهران، اثرات اجتماعی و فرهنگی  11ي ي خط سفيد درمنطقهپژوهش حاضر، ضمن بررسی پرژوه      

نفعان متاثراز آن پروژه مورد بررسی قرارداده ودرنهایت این پروژه را بر اجتماع شهري این منطقه و یا ذي

 روي این پروژه را به رشته تحریر درآورده است.سناریوهاي پيش

    

 معرفی پروژه مورد مطالعه -1

 ،وجمع 2و1 درجه هايشریان در کيلومترمربع 12.6مساحت با تهران شهرداري 11 منطقه در سفيد خط پروژه

 شدن اجرایی به نيل براي زیرساختی و فنی مدیریت وظایف ،ذیل اساسی اقدامات. استشده اجرا کنندهپخش

 .باشدمی سفيد خط پروژه

  .عمومی نقل و حمل وسائل و ترافيکی تجهيزات و هاکشیخط اشکاالت و نواقص تمامی رفع•

 .هاگاردریل و معابر هندسی اصالح •

 .مسير هدایت  و رانندگی و راهنمایی تابلوهاي تکميل و وضعيت اصالح •

 .غيرمجاز سرعت ثبت و سرعت سنجش هوشمند هايسيستم گسترش •

 .هوشمند امکانات و تجهيزات از استفاده با ترافيکی حاالت تمامی در شهروندان به شدندیده حس القاء •

 مترو(. و اتوبوس)عمومی نقل و حمل وسائل سرفاصله و بنديزمان به بخشی نظم •

 .ايحاشيه پارک صورت به خودروها توسط معابر، در عبوري خط یک اشغال از جلوگيري•

  .معابر در عمومی نقل و حمل خودروهاي نامناسب تجمعات و نقلی و حمل مختلف مدهاي اختالط از جلوگيري•
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 نقل و حمل وسایل با غيرمتعارف بارهاي حمل و خارج رده از و تصادفی کثيف، خودروهاي تردد از جلوگيري•

 .نامناسب

 . بنزینی هايموتورسيکلت جاي به برقی موتورسيکلت جایگزینی •

 و نقل و حمل جامع مطالعات شرکت)پياده عابران امن وآسان تردد براي روهاپياده و هاراهپياده سازي مناسب

 (.46: 1393 تهران، ترافيک

 

 روش-2

روش مورد باشد. و از نظر هدف کاربردي میروش مورداستفاده، در این پژوهش از نظر مسير، توصيفی بوده

است. البته باید اشاره کرد که پژوهش حاضر و اسنادي بودهاستفاده براي گردآوري اطالعات نيز، ميدانی

 شود. هاي ارزیابی مطرح میجزءپژوهش

پی برآورد آید. تحقيق ارزیابی دررسی اجتماعی نيز میو گاه حساببا عنوان تحقيق ارزشيابی 1تحقيق ارزیابی    

 (.1392هاو اقدامات جاري است)ميلر به نقل از برغمدي، اجتماعی  برنامهپيامدهاي 

وکالن با استفاده و نيز شناخت روابط در سطوح خردو وجوه فرایندي هاي ساختارياز آنجا که شناخت ویژگی   

استفاده 2ترکيبیدر مطالعه حاضر از رویکرد  از این روپذیر است، از رویکرد ترکيبی به صورت جامعتري امکان

 گردآوري نظر مورد پروژه و مطالعه مورد مکان خصوص در موجود اطالعات ومدارک اسنادي، بخش در .استشده

 عمده، هايکاربري بررسی ومشاهده اکتشافی، هايمصاحبه قالب در موجود وضع نيز ميدانی بخش در وشد

 آوريجمع در واقع در. گردید ختم نظر مورد هاينامهپرسش گردآوري با نهایت در و مردمی هايگروه شناسایی

 چند به نمونه جامعه ميدانی روش در .شد استفاده کيفی رویکرد از هم و کمی رویکرد از هم آنها تحليل و هاداده

 از و استفاده حجم با تصادفی متناسب گيرينمونه روش از ميدانی، بخش در نخست بخش در: شد تقسيم بخش

 210 دقت سطح با کوکران ينمونه حجم برآورد فرمول از استفاده با تهران شهرداري 11 يمنطقه ساکنان بين

 و نهادها نيز و 11 منطقه در مسافران و فعال يکسبه عبوري، رانندگان  ، عابران بين از هانمونه این ، در نفر،

 ابزار از استفاده با بعد بخش در همچنين. شد انتخاب تهران شهرداري 11منطقه يدرمحدوده مستقر هايسازمان

 بخش در و یافت ادامه نظري اشباع به رسيدن تا هامصاحبه بانمونه و شد پرداخته اطالعات گردآوري به مصاحبه

. شد انتخاب دسترس در و هدفمند صورت به نفعذي نهادهاي و مربوطه حوزه نخبگان و محلی مدیران سوم،

 نزدیک کشیخط یا سرچهارراه نمونه براي)خاص هاییمکان در اتاف تيم گرمشاهده بعد، مرحله در همچنين

                                                                 
1. Evaluation Research  
2 mixed method 
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لدینشان تا همراه واهایی با کودکان بههمچنين مصاحبه. نمود رصد درمحيط را رفتارافراد و یافت حضور( مدارس

 اشباع نظري  انجام شد.

 ترین پیامدهای اجتماعی وفرهنگی پروژهمهم-3

شده است .پيامدهاي پروژه هاي آنان درقالب جدول بيانو ویژگیهریک از پيامدهاي پروژهدراین قسمت اهميت 

ونيز اهميت هرکدام از پيامدها بر اساس طيف شد تا ميزان احتمال وقوعبه تعدادي از کارشناسان گروه اتاف داده

 گيرد.بيشترین(امتياز می6ترین تا کم0) 6تا 0ليکرت بين 

 واهمیتوقوع وگسترهپیامدهای اجرایی پروژه خط سفید برحسب احتمال 1جدول شماره

 یاثرگستره نوع زمان تاثیرات ردیف
احتمال 

 وقوع

اهمیت 

 ازنظرکارشناسان

 ترتیب

 اولویت

ترافيک وضعيت 1  1 5 6 ايمنطقه مثبت ازاجرابعد 

عمومی ونقل حمل ناوگان عملکرد 2 ازاجرابعد   1 6 6 ايمنطقه مثبت 
شهري نظم 3 ازاجرابعد  ايفرامنطقه مثبت   3 5 2 
تصادفات ميزان 4 ازاجرابعد  ايمنطقه مثبت   5 5 3 

وسکنه عابرین تردد وضعيت 5 ازاجرابعد  ايمنطقه مثبت   5 5 1 
ترافيک فرهنگ 6 ازاجرابعد  ايفرامنطقه مثبت   4 4 2 

ومحيط هوا الودگی 7 ازاجرابعد  ايفرامنطقه مثبت   2 2 3 

شکنی قانون 8 ازاجرابعد  ايفرامنطقه مثبت   3 4 3 

محيطی استرس 9  
ازاجرابعد  

 
ايفرامنطقه مثبت  3 4 3 

گریزي قانون 10 ازاجرابعد  ايفرامنطقه مثبت   3 4 4 

11 
 حقوق درحوزه تغييررفتارشهروندان

 شهروندي
ازاجرابعد ايفرامنطقه مثبت   4 3 3 

تردد ایمنی 12 ازاجرابعد  ايمنطقه مثبت   3 2 2 

وراکبان ورانندگان عابران درتردد نظم 13 ازاجرابعد  ايمنطقه مثبت   2 1 1 

14 
 و ورانندگان عابران بين تنش ميزان

 پليس
ازاجرابعد ايمنطقه مثبت   2 3 3 

سوخت هزینه 15 ازاجرابعد  ايمنطقه مثبت   5 5 6 

وفوت جرح)انسانی هايهزینه 16 ازاجرابعد ( ايمنطقه مثبت   2 2 1 

اجتماعی انضباط 17 ازاجرابعد  ايمنطقه مثبت   2 1 2 

شهروندي رضایت 18 ازاجرابعد  ايمنطقه مثبت   2 1 2 

11 درمنطقه زندگی کيفيت 19 ازاجرابعد  ايفرامنطقه مثبت   3 1 1 

20 
 درمنطقه پایدار توسعه هايشاخص

11 
ازاجرابعد ايفرامنطقه مثبت   3 1 1 
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 های پیش رو پروژه خط سفیدچالش -4
 هم طرح دراین. وجوددارد آن مقابل در چندگروه واکنش احتمال طرح درآینده هميشه ايمداخله دراکثراقدامات

 به نظر. بزنند منفی مقاومت به دست طرح درمقابل است ممکن ندارند، طرح ازکيفيت اطالع که هدفی هايگروه

 انتظار. استدرآمده مورداجرا به شهري ونظم بيشتر ایمنی ایجاد ترافيکی، مشکالت رفع براي سفيد طرح اینکه،

 100داد نشان هامصاحبه و پيمایش نتایج که طورهمان. کنند کامل استقبال طرح این از شهروندان که رود،می

( درصد48.6)درحدودنيمی از که استاین اساسی نکته اما. هستند طرح اجراي موافق پاسخگویان درصد

 طرح اجراي از پاسخگویان از بخشی همچنين. است متوسط درحد طرح اجراي موفقيت معتقدبودند، پاسخگویان

 وکيف کم از کافی آگاهی و اطالعات که شهروندان از برخی که است بينی پيش روقابل ازاین نداشتند آگاهی

 دامنه و سطح و گستره به باتوجه اما. کنند مقاومت طرح اجراي درمقابل ندارند آن اجراي ضرورت و طرح

 .نخواهدداشت طرح اجراي بر تاثيري چندان چنينیاین اعتراضات تاثيرات،

 

 راهکارهای مدیریتی-5
هاي مختلف که موردمصاحبه و و گروه و مالحضات محله، منطقه بادرنظرگرفتن مجموع مشکالت، مسائل

 يارائه به شهري، گروه اتاف براي کاهش اثرات منفیپيمایش قرارگرفتند و نيزباتوجه به نظرات مدیران 

 است؛شده تشکيل برجسته عنصر 4 از ترافيک نقل و حمل حوزه کهازآنجایی. است پرداخته اجرایی کارهايراه

 سپس و گردندمی بررسی عناصر این ابتدا.  ومقرارت قوانين -4خودرو -3 بستر و راه -2 کاربرانسانی -1

 شوند .می مطرح هاقالب درهمين نيز ییاجرا کارهايراه
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  1شکل شماره 

  

دهنده حوزه حمل ونقل کاربر انسانی است. کاربران باالترین سهم را ترین عنصر تشکيلمهم :کاربرانسانی

سازي دراین مورد بسيار اهميت دارد. افراد باد قبل از استفاده دراین حوزه دارند.نقش آموزش وفرهنگ

د تانهادینه ها باید از سنين کم شروع شوازیک وسيله، طرزاستفاده بهينه ازآن را بدانند .این آموزش

گردد.بسياري از کاربران که درسطح شهر به صورت عابر راننده ویا راکب تردد می کنند بسياري از 

مفاهيم پایه عبور ومرور را نمی دانند .این نقص آن قدرفاحش است که در انتظار کوتاه پشت چراغ قرمز 

درحوزه کاربران بودجه  و گردد. آموزش و فرهنگ سازي وجاهاي مشابه به وضوح هرروزه نمایان می

ها نقش تمام شود. دراین آموزشگرفته می زمان الزم می طلبد و باگذشت زمانی نسبتا طوالنی نتيجه

متولين فرهنگ سازي مثل شهرداري، صدا وسيما، آموزش وپروش وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی 

اي ابتدا باید تغيير نگرش صورت وسایرین بسيار پررنگ است براي تغيير رفتارافراد جامعه درهرزمينه

طور که، محور اصلی جامعه سالم  و رسيدن به توسعه شود. . همانگيرد و سپس تغيير رفتار ایجاد می

باشد. ریزي به منظور تامين نيازهایش میپایدار وجودانسان سالم است. این انسان سالم نياز به برنامه

ها و ها، مصاحبههاي بدست آمده از مشاهدهه به دادههاي صورت گرفته درمنطقه و باتوجطی بررسی

رو، بود. ازاینبيشتر ازطریق بصري ازطرح خط سفيدآگاه شده11، شهروندان منطقه پيمایش درمنطقه

و ونقلحمل
ترافیک

کاربر

قوانین 
ومقرارت

خودرو

راه 
وبستر
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تاکيد بر نوع تبليغات بصري و نيز آموزشهاي نمایشی وسرگرم کننده نتيجه مفيدي درزمينه 

 سازي خواهدداشت. فرهنگ

  

ها مناسب فایده است. دربيشتر موارد زیرساختناسب براي تردد، سخن از ایمنی بیبدون بستر م

ها مناسب نيست .عالئم افقی خيابان بعد از گذشت زمان اندکی کم رنگ یا محو نيستند. کيفيت آسفالت

ندارد . تابلوها به طورکامل قابل رویت نيستند. تا زمانيکه بستر و زیرساخت ترافيکی کامال استاشوندمی

نباشد نمی توان از کاربران توقع رفتارترافيکی مناسب را داشت و براي عدم اجراي قوانين آنها را مواخذه 

خودروها به صورت دوبله وحتی سوبله به دليل نبود پارکينگ وعدم دسترسی به  نمود. بسياري از پارک

ترک خودروي خود درهرجایی  . کاربر براي رفع نيازهاي روزانه مجبور بهجایگاه مناسب پارک است

شود. البته ناگفته نماند که شهرداري به عنوان متولی ایجاد و مرمت بستر ترافيکی همواره با می

مشکالت و مسائل خاص خود مثل بودجه وکيفيت مواد مصرفی وغيره روبه روست. توجه به بستر و 

 اي دارد.زیرساخت فيزیکی دراجراي طرح اهميت ویژه

 

 خودور    

باشد. خودرو چيزي فراتر از یک کی از عناصر تشکيل دهنده حوزه حمل و نقل و ترافيک ، خودرو میی

است و الگوها و سبک زندگی ي نقليه است. امروزه این تکنولوژي درحوزه فرهنگ هم رخنه کردهوسيله

ده منزلت کنناست. درحال حاضر، به خصوص درشهرهاي بزرگی مثل تهران، خودرو تعيينراتغييرداده

هاي معطوف به خودرو در کشور مابيشتر . اما نکته اساسی این است که نگرانیاجتماعی افراد نيز هست

باشد. دررابطه با این عنصر باید درنظر گرفت که بامحوریت تصادفات وجرح وفوت ومحيط زیست می

ن رو، استانداردها آوراست . از ایخودرو به تنهایی خطرناک نيست بلکه نوع استفاده ازآن هراس

 گردند.درموردخودروها از نظر آالیندگی ، کيفيت سوخت و ایمنی وغيره به صورت مستمر پایش

 

 قوانين ومقررات

نقش قوانين و مقررات درحوزه حمل و نقل وترافيک پوشيده نيست. اما نکته اساسی این است که قوانين 

آنچه که سبب توفيق مقررات و قانون می شود ومقررات بدون الزام وضمانت اجرایی مفهومی ندارند .

است هاي مشابه درسایر کشورها وحتی ایران )کمربند ایمنی( نشان داده. تجربهپشتوانه اجرایی آن است

هاي کنترل و نظارت ضعيف است تمایل به اجراي قانون ندارد و ذاتا به دنبال که کاربر تازمانيکه راه
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. اما با استفاده از مانيتورینگ شهري ،کنترل نامحسوس و شدید از شکنی است گریزي و قانونقانون

توان افراد را به سمت رعایت قانون سوق داد .دربيشتر اي میسوي پليس و ماموران تاحد قابل توجه

رنگ است اما به صورت نامحسوس و از طریق کشورهاي پيشرفته دنيا حضور فيزیکی پليس بسيار کم

کنند .افزایش دوربين هاي ثبت تخلفات و مند اجراي قانون را دنبال میرصد شهري به صورت هوش

تواند این حس راالقا کند که افراد مرتب تحت کنترل هستند و کم رصد ترافيکی وگشت نامحسوس می

کنند وکنترل رسمی و بيرونی تبدیل به کنترل غيررسمی ودرونی کم رعایت قوانين رادرخود نهادینه می

 شود.می

 وع می توان راهکارهاي مدیریتی را به صورت زیر خالصه نمود.درمجم

 بخشیرسانی وآگاهیافزایش اطالع -1

رسانی صورت گيرد. بسياري از درزمينه اجرا، ضرورت و اهميت طرح خط سفيد درسطح وسيع اطالع

د.ازاین رو، بهترین بودنها با این طرح آشنا شده(ازآنها ازطریق بنر، پوستر و عالئم روي اتوبوس3/2پاسخگویان)

هاي متنوع باشد .باتوجه به فرصت اندک وزندگی ماشينی و دغدغهرسانی، شيوه بصري میشيوه براي اطالع

هاي بصري در قالب  پيامهاي کوتاه رسانی و آگاهی بخشی استفاده گسترده از پيامشهروندان بهترین شيوه اطالع

 و نمادین است. 

  

 سازي افزایش فرهنگ -2    

سازي است. براي رسيدن به به منظورتغيير نگرش و رفتار شهروندان بهترین شيوه، ایجادبستر مناسب  فرهنگ

تبيين خط سفيد به عنوان زبان هدایت ترافيکی، الفباي ترافيکی و براي رسيدن به این هدف، بهترین راهکار 

کننده مثل هاي نمایشی وسرگرمه از برنامهباشد.استفادآموزش افراد ازسنين پایين دردوره کودکی و نوجوانی می

گذاراست، به منظور نهادینه کردن مفهوم خط سفيددرروح وروان کودکان. عموپورنگ که بررفتارکودکان تاثير

اي کارا وعملی نه صرفا صوري وتئوري . همچنين آموزش به افرادي که درصدد تعليم رانندگی هستند به شيوه

هاي درسی، مساجد و سراهاي محالت سازي درمدارس،کتاباي آموزشی و فرهنگهتقویت علمی و عملی کالس

هاي اجتماعی و ... به منظور تغيير نگرش و همچنين استفاده از ظرفيت هاي مختلف مثل صدا و سيما و شبکه

 سپس تغير دررفتار افراد جامعه اهميت دارد.

 هاي ترافيکی تقویت زیرساخت-3     

ترافيکی درسطح منطقه با استفاده از مواد و امکانات باکيفيت درجهت استفاده    بهينه و هاي تقویت زیرساخت

کردن هدف انسانی درتمام مراحل ساخت واجرا وتقویت و مرمت . لحاظجلوگيري از اتالف انرژي، زمان و بودجه
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ن عابرین براي استفاده ها. به عنوان مثال ایجاد زیرگذرها در شيب خيابان براي تشویق و سوق دادزیر ساخت

هاي سنی. استفاده از هاي برقی براي تشویق استفاده ازآن براي تمام گروه. همچنين مکانيزه نمودن پلهازآن

هاي چند ها هم بسيار اهميت دارد. براي نمونه استفاده از خط کشیخالقيت ونواوري درزمينه تقویت زیر ساخت

ها که چندي پيش در قم هم هاي خيابانکشیجه و تمایل به عبوراز خطها به منظور ایجاد توبعدي در خيابان

 است.همچنين احداث ترافيک پارک درمنطقه براي آموزش کودکان.انجام شده

 القاي حس رصد شدن واشراف نظارتی کامل -4

معرفی هاي ثبت تخلفات و هاي نظارت تصویري ، معرفی انواع دوربيني تحت رصد دوربينمعرفی گستره

ها و ثبت تخلفات شدن درتمام وضعيتامکانات و تجهيزات نظارتی نامحسوس به منظور ایجاد حس دیده

کردن اجراي قوانين درکاربران. همچنين برخورد قاطعانه و ودرنتيجه تبدیل کنترل رسمی به غيررسمی و نهادینه

یک راهکار سلبی وقدرتمند به منظور الزام منطقی با متخلفين و متجاوزین قوانين و مقررات رانندگی به عنوان 

 وضمانت اجرایی قانون.

 تقویت روحيه صبر ومداومت درسيستم مدیریت شهري -5

به منظور رسيدن به اهداف مختلف در حوزه ارتقاي سطح کيفيت زندگی شهروندان و ایجاد توسعه پایدار شهري، 

هاي فرهنگی ور کسب هدف درتمام حوزهبایست روحيه یک شبه به هدف رسيدن تعدیل شود. به منظمی

کاري و تعجيل،  . یاس و ناميدي، صوري، بودجه زیاد و زمان کافی و مدیریت جامع الزم است، کارسختاجتماعی

 مشکالت و معضالت شهري را حل نخواهد کرد.
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 است.مطالب مطرح شده درزمينه راهکارها در جدول زیر ارائه شده

 راهکارهای ارائه شده -2یجدول شماره

 کنندهاقدام زمان راهکار

مدت و مدت ، میانانداز دقیق وعینی ازاجرای پروژه دربرنامه کوتاهبرآوردچشم

 بلند مدت
 ازاجراپس

معاونت حمل ونقل وترافيک/معاونت 

فنی وعمرانی/معاونت اجتماعی 

 وفرهنگی/راهنمایی ورانندگی منطقه

نهادهای مدیریت شهری درتداوم اجرای طرح ورفع ارتقای سطح مدیریت جمعی،  

 مشکالت
ازاجراپس  

معاونت حمل ونقل وترافيک/معاونت 

فنی وعمرانی/معاونت اجتماعی 

وفرهنگی/اداره آموزش 

 شهروندي/راهنمایی ورانندگی منطقه

بینی تامین اعتبارات الزم برای تداوم اجرا، درحوزه زیرساخت وحوزه پیش

 سازیفرهنگ
راازاجپس  

معاونت حمل ونقل وترافيک/معاونت 

فنی وعمرانی/معاونت اجتماعی 

 وفرهنگی/اداره آموزش شهروندي

های جمعی ومجازی(برای ارتقای اطالع رسانی استفاده از سازوکارهای نوین)رسانه

 مخاطبان وجلب مشارکت آنان به مجموعه
ازاجراپس  

معاونت حمل ونقل وترافيک/معاونت 

ت اجتماعی فنی وعمرانی/معاون

وفرهنگی/اداره آموزش 

 شهروندي/متوليان امررسانه وارتباطات

تر ازتبلیغات فضایی) بنرها،بیلبورد وپوسترهای استفاده بیشتر وجذاب

 رسانی وجلب مشارکت شهروندانشهری(برای اطالع
ازاجراپس  

معاونت حمل ونقل وترافيک/معاونت 

فنی وعمرانی/معاونت اجتماعی 

 آموزش شهرونديوفرهنگی/اداره 

ازاجراپس پایش مستمر بازخوردهای طرح درجهت ارتقای آن  

معاونت حمل ونقل وترافيک/معاونت 

فنی وعمرانی/معاونت اجتماعی 

 وفرهنگی/راهنمایی ورانندگی
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 نکات حاصل از مطالعه تطبیقی-4-2-2-2

حتی درحال توسعه،  براي رفع  با توجه به مطالعات خارجی دراین حوزه، دربيشتر کشورهاي توسعه یافته و

ترین کشور است. براي نمونه کشورهلندکه امنمشکل ترافيک و ارتقاي فرهنگ ترافيک راهکارهایی اجراشده

هاي مدیریت ارتقاي درحوزه حمل و نقل وترافيک دراروپاست، برعامل انسانی تمرکز دارد و بخش اعظم هزینه

گيرانه مقررات باشد. درکشورژاپن اجراي سختسازي میی و فرهنگهاي آموزشفرهنگ ترافيک معطوف به برنامه

است. درایاالت متحده ترافيکی و افزایش هزینه تخلفات، راهکار مناسبی براي کاهش مشکالت ترافيکی بوده

گيري آن به سوي کاهش تلفات است. که هدفها با هدف صفر جواب دادهآمریکا برنامه استراتژیک ایمنی راه

است. درترکيه تاکيد بر حمل و نقل عمومی و کاهش ترافيک از طریق گسترش خدمات جرحی بوده جانی و

هاي آموزشی خاص به منظور ساله درپارک8-12آموزان است. همچنين آموزش دانشحمل و نقل عمومی بوده

ين مجازات سخت است. درمالزي استفاده از تجهيزات پيشرفته کنترل، تعيارتقاي فرهنگ ترافيکی  مدنظربوده

در کشور انگليس بين سالهاي است.براي متخلفين و تمرکز بر رشدآگاهی رانندگان دردستورکاربوده

 (  2016)الگات، درصد افزایش داشته است. 100تعداد عالئم راهنمایی ورانندگی  2013تا1993

سازي دررابطه با شود و فرهنگدرایران هم ، اجراي طرح کمربند ایمنی حاکی ازآن بود که اگر قانونی وضع     

 باشد طرح موفق خواهد بود.آن صورت گيرد و همچنين الزام اجرایی قوي داشته

اي دارد براي نمونه طراحی خط عابر همچنين نوآوري وخالقيت درطراحی خطوط خيابان هم اهميت ویژه     

 با گفتگو در مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قم اسفيجانيان، سه بعدي درقم، داودپياده

 کشی خط به اقدام قم شهرداري ترافيک و نقل و حمل سازمان حوادث، کاهش جهت در: کرد بيان مهر خبرنگار

 این اینکه به اشاره با وي است. کرده قم شهر هايخيابان در پياده عابر عبور مسيرهاي از برخی در بعدي سه

 استکشی سه بعدي از سه رنگ آبی، زرد ترافيکی و سفيد تشکيل شدهافزود: این خط ،اه مجازي استگعتسر

متري حالت برجستگی ایجادکرده و  15اسفيجانيان بيان کرد: خط کشی سه بعدي براي راننده از فاصله حدود .

یجاد سرعتگاه مجازي روش ا(1394)خبرگزاري مهر،بهمن شود راننده سرعت خود را کاهش دهدموجب می

کند تواندایجاد جذابيت بصري نماید.از یک سو به رانندگان هشدار می دهد وازسوي دیگرعابران را ترغيب میمی

 که از خط عابر پياده رد شوند.
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 اهم پیشنهادات به منظور اجرای بهترطرح -6-1-3 

 است.ترین پيشنهادات درقالب جدول ارائه شدهدرجدول زیر مهم

 اهم پیشنهادات -3ی شماره جدول

 کنندهاقدام زمان اجرا شرح اقدام

تامين و تخصيص اعتبارکافی براي تداوم اجراي پروژه به لحاظ زیرساختی و فرهنگی 

 دربرنامه بلند مدت
 ازاجراپس

ریزي وتوسعه شهري شهرداري معاونت برنامه

معاونت حمل ونقل وترافيک/معاونت اجتماعی /

 وفرهنگی

هاي جمعی و سازي جذاب درحوزه رسانهرسانی و فرهنگهاي اطالعازبرنامه استفاده

 هاي مجازيرسانه
 ازاجراپس

معاونت حمل ونقل وترافيک/معاونت اجتماعی 

وفرهنگی/آموزش شهروندي/صدا 

 وسيماومخابرات

و نصب عالئم هشداردهنده مناسب وکافی درمسير وانجام  هاي مجازيسرعتگاهایجاد 

 ناسبتبليغات م
 ازاجراپس

معاونت حمل ونقل وترافيک/معاونت فنی 

وعمران/معاونت اجتماعی وفرهنگی/راهنمایی 

 ورانندگی/

یافته مثل سراي محالت، مساجد هاي سازمانجلب مشارکت شهروندان به ویژه گروه

سازي و نهادینه نامه( درامرفرهنگ،مدارس ومراکز آموزش رانندگی)قبل از اخذگواهی

 ها دربلندمدتآموزشکردن 

 ازاجراپس

معاونت حمل ونقل وترافيک/معاونت فنی 

وعمران/معاونت اجتماعی وفرهنگی/راهنمایی 

 ورانندگی/اداره آموزش شهروندي

تقویت هرچه بيشتر نظارت وکنترل رسمی ونامحسوس ومانيتورینگ شهري ازطریق 

 نظارتی هاي هوشمند وسيستم
 ازاجراپس

افيک/معاونت فنی معاونت حمل ونقل وتر

 وعمران /راهنمایی ورانندگی

 ازاجراپس ها و عالیم به صورت مستمرکشیشناسایی ورفع نواقص خط
معاونت حمل ونقل وترافيک/معاونت فنی 

 وعمران /راهنمایی ورانندگی

ایجادکمپين خط سفيد درمنطقه دریک روزخاص وجذب داوطلبان واجراي سمبليک و 

هاي بصري و هنري باهدف تحت به همراه جذابيتنمایشی درسطح منطقه 

 تاثيرقراردادن شهروندان درمنطقه و مناطق مجاور وحتی سطح شهر

 ازاجراپس

معاونت حمل ونقل وترافيک/معاونت فنی 

وعمران/معاونت اجتماعی وفرهنگی/راهنمایی 

ورانندگی/اداره آموزش شهروندي/آموزش 

 وپرورش منطقه/دانشکده هنرتهران

سازي روحيه صبر ومداومت درسيتم مدیریت شهري وتاکيد براینکه فرهنگتقویت 

 کاري مدوام وپرهزینه است
 پس ازاجرا

معاونت حمل ونقل وترافيک/معاونت فنی 

وعمران/معاونت اجتماعی وفرهنگی/راهنمایی 

 ورانندگی/اداره آموزش شهروندي و...
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