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چکیده

لونق رهش ل یی یی
ی
موضوع مورد بررسی این مقاله ،بررسی نقش فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطاتی بر مدیریت و ساماندهی حم 

تهران بوده است .هدف اصلی این تحقیق ،شناخت محدوده مورد مطالعه به لحاظ برخورداری ،دسترسی و میزان استفاده ش نادنوره

از امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات ،میزان کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر سیستم حملونقل شهری و بررسی

رابطه بین متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTو سیستم حملونقل در مدیریت بهینه شهری بوده است ..روش م هدافتسا درو   
تحقیق نیزتوصیفی-تحلیلی بوده و جهت انجام این تحقیق با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده ،تع داد

 ۳۸۳نفررر از ساکککنان

منطقه با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران انتخاب و مورد بررسی ق تسا هتفرگ رار  .... ...دادهها ای گ  اب هدش یروآدر ا  هدافتس از   
آزمونهای آماری توصیفی و تحلیلی در نرمافزار  spssمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .بر اساس نتایج بدست آمده ،منطقه 12

ی
شهرداری تهران به لحاظ بهرهمندی ساکنین آن از فناوریهای اطالعات و ارتباطات و سیستم حملونقل شهری از وضعیت مناسبی ی
برخوردار نمیباشد .همچنین اکثریت شهروندان مورد مطالعه ای قطنم ن هه ههه ب یار ننن باوررر ب دو هههاند کههه اس دافت ههه از فنا رو ییی اطالعاتتت و
ی از هدررر
لونقل شهری ،ارتقای ظرفیت جادهها و بزرگ ار ههها ا ،جل ریگو ی ی
ارتباطات در این منطقه موجب بهبود و ارتقاء مدیریت حم 

رفت انرژی ،زمان ،هزینه و غیره شده است.

واژگان کلیدی :فناوری اطالعات و ارتباطات ،مدیریت شهری ،حملونقل شهری ،توسعه پایدار شهری ،منطقه
 12تهران
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مقدمه
ی ازجملههه معضل ل
ل
ت متعددی ی
روند رشد شتابان کالنشهرها در جهان ،توأم با افزایش جمعیت در این شه اهر  ،،مش الک ت ت
ی
شهای ی
نرو ،این معضل یکی از چ لا ش ش
لونقل درونشهری را به وجود آورده است .ازای 
ترافیک و اختالل در سیستم حم 
ت تأثیررر وخ دد
اساسی فرا روی برنامهریزی شهری در اواخر قرن بیستم بوده که دستیابی به توسعه شهری پایدار را تحت ت
یها و شاخصههای محیط شهری مطلوب ،دسترسی آسان ،سریع و
قرار داده است ..این در حالی است که یکی از ویژگ 
لونقل از
یهای گوناگون موجود در سطح شهر است .حم 
مطمئن شهروندان به نقاط مختلف شهر و بهرهمندی از کاربر 
یگردد .توسعه پایدار
تهای گریزناپذیر هر اجتماع انسانی است که موجب پویایی توسعه اقتصادی و اجتماعی م 
ضرور 
یو
ی محیطی ،،اجتم عا ی ی
تهای ی
لونقل پایدار بهطور خاص ،در جستوجوی یافتن توازنی میاننن کیفیت ت
بهطور عام و حم 
لونقل پایدار
لونقل است .درواقع برنامهریزی و طراحی حم 
اقتصادی )در زمان حال و آینده (در عرصه تسهیالت حم 
شهای مختلف است (.)Ahadi & et.al, 2014: 2
به دنبال دستیابی به راهحلهایی برای کاهش عوارض در بخ 
ی
ت تقاضای ی
یهای نوین ارتباطاتی و اطالعاتی ،یکی از راهکارهای مطرح در م یرید ت ت
در همین راستا بهرهگیری از فناور 
ی
ن س اهرف ی ی
ی کش اهرو  ،،باا ج یزگیا ن ن
سفر و بهخصوص در کاهش تقاضای سفرهای شهری است که هماکنوننن در برخی ی
الکترونیکی بهجای سفرهای فیزیکی درونشهری ،شهرها را از تبعات مثبت این فناوری بهرهمند ساخته است .تجربیات
یهای اقتصادی و زمانی ،کاهش تلفات
کشورهای موفق در زمینه کاربرد اصولی  ICTنتایج گستردهای چون صرفهجوی 
و لطمات رانندگی ،کنترلهای زیست محیطی و  ...را به دلیل کاهش حجم ترددهای درونشهری به اثبات رسانده است
ط اجتم یعا ،،
ع ش یار ط ط
ی ت با ع ع
( .)Soltani & et.al., 2008: 1-18کاربرد سیستمهای اطالعاتی و ارتباطی بههه می از ننن زی دا ی ی
ت ( Mamdohi & et.al,
ی است ت
ک زن گد ی ی
ط در جامعههه و سبک ک
اقتصادی ،فرهنگی و میزان گسترش و نفوذ فناوری مربوط ط

 .)2009: 3فناوری اطالعات و ارتباطات مهمترین فناوری است که در عصر حاضر اساس و بستررر تحوللل در زن گد ی ی
ی
ث شددد کههه عصررر
ی ف اوار ننن آن باعث ث
بشر بوده است .گسترش و توسعه روزافزون این فناوری به همراه آثار و پیام اهد ی ی
حاضر ،عصر اطالعات و ارتباطات نام گیرد ( .)Mahmodi & et,alm 2011: 215-236با توجه به کاربرد گسترده این
لونق و ل
فناوری ،تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی بر مدیریت و ساماندهی حم 
ترافیک شهر تهران انجام شده است .امید است مورد استفاده قرارگیرد.
یکی از مهمترین مشکالت پیش روی مدیران شهری ،مدیریت و ساماندهی ترافیک و حملونق یرهش ل    م ممیباش .د
ی را در
ی زی دا ی ی
روند فزاینده کاربرد اتومبیل شخصی در شهرها مسائل و معضالت اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی ی
ی بههه منظوررر بهبودد و
لونقل عمومی و سایر عناصر شهری را هماهنگ سازد .مدیریت شهری ی
پی داشته و گسترش حم 
ی م ارید ننن و برنامه ازیر  نن ننن
کنترل ترافیک ،خود از انواع برنامهریزی شهری است که ضرورت وجود این حوزه از سوی ی
ی در عرصههه
ن علمی ی
تهای شهری استفاده از دیدگاههای ن یو ن ن
یشود .در تهیه و تدوین سیاس 
شهری به شدت احساس م 
یگیرند (.)Heidari & et.al, 2013: 2
مسائل ترافیکی شهر و انطباق آن با نمونههای مورد نظر در اولویت قرار م 
روند رشد شتابان کالنشهرها در جهان ،توأم با افزایش جمعیت در این شهرها ،مش ر یددعتم تالک اا ااا مانن لضعم د   
شه یا
ل م  روکذ ااز چ لا ش ش
نرو ،معضل ل
ترافیک و اختالل در سامانه حملونقل درونشهری به وجود آورده اس یازا .ت نن نن
اساسی فراروی برنامهریزی شهری در اواخر قرن بیستم بوده که بر دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری تأثیر نه هدا
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نقش فناور 

ی
لونقل و ترافیک که امروزه به عنوان یک پدیده سیاس عامتجا ی یی یی
است ( .)Omranzadeh, 2010: 19-38موضوع حم 
ی ن یو ن ن
ن
س زن گد ی ی
ینماید ،اساس س
نقش بسیار حساس و مهمی در کیفیت و ساختار اقتصادی – اجتماعی یک جامعه ایفا م 
ل شه اهر  ،،توسعههه سیستممم
یدهد .انسان متمدن امروزی بایددد بدانددد در رونددد تکامل ل
شهری و نیازهای انسان را شکل م 
ت کند ،،ن یزگا ررر
ی غفلت ت
یرود و چنانچه در بکارگیری و استفاده از اصول شهرسازی و ترافیک کمی ی
لونقل به کجا م 
حم 
یسازد (.)Hajnasrollahi, 2006: 1-10
وضعیت نسل کنونی و آینده را با خطرات بسیاری مواجه م 
ی
ی ب ار ی ی
ت شهری ی
توجه به مسأله پیچیدگی شهرها همواره ازجمله دغدغههای اصلی نظریهپردازان برنامهریزی و م یرید ت ت
ش در
دستیابی به کارایی و اثربخشی اهدافشان بوده است .در این راستا جهت رویارویی با مسئله پیچیدگی شهر ،،تالش ش
ت.
جهت ایجاد سیستمی برای برنامهریزی و مدیریت شهر برای هدایت توسعه یکپارچه و منسجممم م ظند ررر ق ار ررر گرفت ت

ت .از
ی است ت
واکنش کارآمد در برابر مشکالت و مسائل شهرها با رویکردی فعال نه منفعل ،چالش اصلی مدیریت شهری ی
یترین محوررر تحوللل و توسعههه
یتوان فناوری اطالعات و ارتباطات را بهعنوان اصل 
سوی دیگر در شروع هزاره سوم م 
بیان کرد که دستاوردهای ناشی از آن نیز در زندگی مردم اثرگذار است ( .)Moradi Masihi, 2012: 17استفاده از ICT

و میزان بهکارگیری فنآوری ارتباطی و اطالعاتی و بهرههمن نآ تاعبت زا ندش د

نفلت ،تنرتنیا ریظن رتویپماک و        

ف م رو دد
ت در من طا ققق مختلف ف
لونقل برای اموری چون نظارت ،کنترل ،اطالعات و نیززز پرداخت ت
بهسرعت در بخش حم 
نهای کنترل ترافیک ،سیستمهای راهنمای
لونقل هوشمند ،دوربی 
یگیرد ( .)Eriksson,2012سیستم حم 
استفاده قرار م 
لونق رد هک دنتسه ل   
نقشههای ماهوارهای و انجام خدمات مسافرتی و غیره ازجمله کاربردهای  ICTدر بخش حمل ل
لونق نیا ،ل   
افزایش کیفیت خدمات حملونقل بسیار مؤثر بودهاند .عالوه بر کاربردهای مستقیم  ICTدر بخش حمل ل
فنآوری در بسیاری از موارد ،نیاز به حضور فیزیکی و تحرک را ک دکناب ،یکینورتکلا دیرخ .تسا هداد شها ا یر      
الکترونیکی ،دورکاری ،تجارت الکترونیکی ،آموزش مجازی ،مالق و یزاجم تا

نیا هلمجزا هریغ  دراوم ه نتس د       

(.)Ghasemi & et.al, 2014: 169-190
یشود که در مرک  ز اای یین شه رگ عقاو ر دد دددیدهه
منطقه  ۱۲شهرداری تهران یکی از مناطق قدیمی شهر تهران محسوب م 
یباشددد.
است .این منطقه با مساحت  ۱۶ /۹۵کیلومترمربع و جمعیتی معادل  ۲۴۰۷۲۰نفر ،شامل  ۶ناحیه و  ۱۳محله م مم 
یهای این منطقه قرار گرفتن بازار ته ب و نار سس سسسیاری از مراک هداهن و ز اا ااای دولت تتی ،وزارتخانهههه و ا
از مهمترین ویژگ 
ک ته نار ،،
لونقللل و ترافیک ک
سفارتخانهها در این منطقه است .براساس اطالعات دریافتی از شرکت مطالعات جامع حمل ل
بیش از  ۸۷۵هزار سفر از دیگر منا قط تهران به منطقه  ۱۲صورت گرفته و بالغ بررر  ۲۶۰ه از ررر سفررر از منطقههه بههه س یا ررر
یشود به این سفرها در سال  1400بیش از  30درصد افزوده شود .لذا ای هلاقم ن   
شبینی م 
منا قط برآورد شده است .پی 
ی ب آر ننن دارد،
با تکیه بر نقش فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبر مدیریت و ساماندهی حملللونق هش ل رر ررری سعی ی
ضمن ارائه تصویری از وضعیت برخورداری ساکنین منطقه از امکانات و فناوریه و تاعالطا یا

طابترا ات    

می ناز

موفقیت و کاربرد آن را در کاهش مشکالت ترافیکی و حملونقل شهری را مورد تحلیل قرار دهد .با عنایت به نیا    
توضیحات ،این مقاله درصدد پاسخگویی به این سؤال تحقیق است که میزان بهرهمندی منطقه  12شهرداری تهران به
لحاظ استفاده از فناوریهای اطالعات و ارتباطات تا چه میزان است

و چههه ارتب وخرب نازیم نیب یطا ر یراد      و در

یها و مدیریت بهینه حملونقل شهری در منطقه مزبور وجود دارد.
دسترس بودن این فناور 
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یها و نظری  دوجوم تا د هنیمزر     م رادیاپ تیرید   
به منظور تحلیل متغیرهای مورد بررسی سعی شده است از تئوررر 
دی اگد ههه یروانف شقن یا    

حملونقل شهری ،رویکردهای م بترا و تاعالطا یروانف رد یرهش تیرید ا و تاط    

و دی اگد ههه ریدم یا یت   

اطالعات و ارتباطات در بخش حملونقل مورد بررسی و نقد قرار گیرد .بر مبنای نظری تا

پایدار ،توسعه حملونقل دارای اثرات قابل مالحظهای بر روی کارایی اقتصادی ،موضوعات زیست محیطی ،مص فر
منابع ،کاربری اراضی و عدالت اجتماعی است و به کاهش اثرات زیست محیطی ،افزایش بازدهی سیستم حملونقل
و بهبود وضعیت زندگی اجتماعی کمک م 
لونقل
یکند ( .)Ahmadi & et.al, 2006: 10هدف م مح رادیاپ تیرید للل للل
شهری ،افزایش کارآیی و جابهجائی کاالها ،خدمات و افراد با حداقل مشکالت دسترسی است .که بدون سازماندهی
مجدد استراتژیها ،سیاستها و برنامهها قابل دستیابی نخواهد بود واقعیت این است که وضعیت جابهجائی م رد مدر
دنیای امروز نامطلوب است و بدون انجام اقدامات اصالحی و پیشگیرانه بدون شک در آینده نزدیک تب کی هب لید    
بحران خواهد گردید لذا در دیدگاه مدیریت پایدار شهری براین مهم تأکید میشود که هم کشورهای توس و هتفای هع
هم در حال توسعه ناگزیر به حرکت بهسوی مدیریت پایدار حملونقل هستند و برای حل معضالت عدیده ترافیکی
لونقل م ظند ررر ق رار
در شهرها میبایست مبانی و اصول حملونقل پایدار را بهعنوان مرکز ثقل برنامههای آت مح ی لل لل
دهند (.)Ibid: 11
 .بر اساس این دیدگاهها ،روند سریع توسعه شهرنشینی منجر به افزایش تقاضا ب یار

زیرس خا تتته بآ نیمأت ریظن ا

  

آشامیدنی ،شبکه برق و ایجاد امکانات حملونقل گردیده است .عدم کفایت سیستم موجود یا مدددیریته یزاوم یا   
در بخش مدیریت ترافیک شهری موجب افزایش فاصله بین تقاض ناکما هضرع و ا ا مح ت

لونق دیدرگ ل ه .تسا     
لللل لللل

افزایش قابل توجه زمان جابه جائی ،افزایش تصادفات ،آلودگی صدا و نزدیک شدن میزان آلودگی ه یاهزرم هب او    
یباشد.
لونقل ناپایدار در منا قط شهری م 
تهدید سالمت انسانی از تبعات سیستم حم 
براساس مبانی نظری این دیدگاهها و تئوریها ،پایداری تنها با ایجاد تغییرات در طراحی ،الگوهای استفاده و مدیریت
یشود بلکه باید تغییراتی در نحوة تفکر نسبت به شناخت و ارزشیابی راهکارهای ممکن ب یار
وسایل نقلیه حاصل نم 
حل مشکالت حملونقل ایجاد گردد .یک سیستم حملونقل پایدار نیازمند یک سازوکار جامع ،پویا و قاب نانیمطا ل   
است که ازجمله این سازوکارها ،استفاده از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ( )ICTدرزمینه م تسا یرهش تیرید .... ...
لذا امروزه با پیشرفت سریع و وسیع تکنولوژی و همچنین افزایش جمعیت و پیچیده شدن زندگی در شه رگید ،اهر   
روشهای قدیمی برای انجام کارهای اداری شهروندان کارآمد نیستند و لذا تأکید ب رهش داجیا ر ه  یا ا یکینورتکل      و
یهای اطالعاتی و ارتباطی پیشرفته در مدیریت شهری توص هی
استفاده هرچه بیشتر از فناور 

م مم 
یش  دو ( ( & Aghajani

تهای فناوری اطالعات در صورت تحقق واقعی به هک تسا یلکش 
 .)et.al., 2011: 4-9اهداف و مزی 

    بهههراحت تتی

لونقل
میتواند هم کاربران این سیستم و هم مسئولین پاسخگو در زمینه خدمات شهری را راضی کند .سیس مح مت لل لل
هوشمند ،دوربینهای کنترل ترافیک ،سیستمهای راهنمای نقشههای م راوها ههای و انج هریغ و یترفاسم تامدخ ما     
لونقل بس رای م ثؤ ررر ب دو ه هانددد.
ازجمله کاربردهای  ICTدر بخش حملونقل هستند که در افزایش کیفیت خدمات حم 
ع میقتسم یاهدربراک ،نیا رب هوال        ICTنظی ورتکلا دیرخ ر ننن نیک کینورتکلا یرادکناب ،ی ی راجت ،یراک رود  ،ت       

یهای نوین اطالعاتی و ارتباطاتی191 ...
نقش فناور 

الکترونیکی ،آموزش مجازی ،مالقات مجازی نیاز به حض و یکیزیف رو

 کرحت را کا شه     

یده رد هجیتن رد و د   
م مم 

کاهش سفرهای درونشهری نیزموثر است (.)Momeni, 2016: 27-32
مهمترین دستاورد این سیستمها بهبود برنامهریزی و زمانبندی حملونق و دوبهب ،ل

مح تیریدم یاقترا

لونق ،ل
للللل للللل

افزایش رضایت مشتریان و ذینفعان از بخش ،ارتقا ظرفیت جادهها و بزرگراهها و کاهش ترافیک و تص .تسا تافدا

  

مواجه  ICTبا صنعت حملونقل در کشورهای توسعهیافته منجر به تولید سیستمهای هوشمند حملونقل  ITSش هد
است ITS .مجموعهای از تکنولوژیهاست که روش ،ساختار ،طراحی و مدیریت سیستمهای حملونقل ج دا ههای را
لونقل کشورهای توسعهیافته مان هب ینامزاس        ITSدر
تغییر میدهد .اهمیت  ITSتا اندازه ایست که در ساختار حم 
سطح ملی تأسیس شده است .نقش دولتها در قبال  ITSبه دو بخش ایجاد و زیرساخت و اجرا تقسیم م ممیش رد دو
یکند ولی در برخی از کشورها مانن داناک د ا   
برخی از کشورها (مانند ژاپن و آمریکا) دولت در هر دو بخش فعالیت م 
یدهد و وظایف اجرای به مؤسسات وابسته به
دولت مرکزی فقط امور مربوط به تحقیق ،هدایت و نظارت را انجام م 
دولت و یا خصوصی واگذار م 
یشود (.)Ibid: 27-32
در ارتباط با پیشینه تحقیقات انجام شده درزمینه موضوع مورد مطالعه رد یفلتخم تاقیقحت  د طسوت روشک لخا      
محققان و پژوهشگران انجام شده که به پارهای از آنها اشاره میشود .صیادی و همکار ( )4931در مقالهههای ب ناونعا
"تحلیلی برسنجش عملکرد فناوری اطالعات و ارتباطات و نقش آن در برنامهریزی شهری (نمونه مورد مطالعه:
شهرفسا) " با هدف آگاهی پیدا کردن از سطح و وضعیت شاخصهای فناوری در سطح شهر فسا از جهتتت نق  ش ووو
تو
ت و ارتبا اط ت ت
ی اطالعات ت
ن می از ننن اس دافت ه ه از فن روا ی ی
تأثیر آن در برنامهریزی شهری به این نتیجه رسیدهان یب هک د ننن ننن
مشارکت شهروندان در امور اجتماعی رابطه معنیداری وجود دارد و برای داشتن ی مانرب ک هههههری و هاگآ یرهش یز
تپذیر حضور حداکثری مردم و شهروندان الزم و ضروری است.
مسئولی 
مقدسی و همکاران ( )4931در مقالهای با عنوان " نقش راهبردهای سیستمهای هوشمند حملونقل بررر عملکرددد
زنجیره تأمین" با هدف شناخت اهمیت و جایگاه سیستمهای هوشمند حملونقل در بهبود عملکرد زنجیره تأمین به
لونق ،ییاراک شیازفا ،ل    
لونقل موجب کاهش هزینه حمل ل
این نتیجه رسیدهاند که اطالعات سیستمهای هوشمند حم 
ت
ی و درنهایت ت
بهبود پاسخگویی ،افزایش انعطافپذیری ،هماهنگی فعالیتهای درونس امزا ننی و کس تباقر تیزم ب ییی ییی
بهبود عملکرد زنجیره تأمین شده است.
عبداهلل زاده و همکاران (  ) ۱۳۹۳نیز در مقالهای با عنوان "جایگاه فناوری اطالعات و ارتباطات در بهبود حملونقل
ت و ک ها ش ش
ش
ت و ارتبا اط ت ت
و مدیریت خدمات شهری" به این نتیجه دست یافتهاند که بین استفاده از فناوری اطالعات ت
سفرهای درونشهری ارتباط معناداری وجود دارد .همچنین نتایج بدست آمده حاکی از آن بوده است کههه اس دافت هه از
ت .نت قیقحت جیا
فناوری اطالعات و ارتباطات بر کاهش ترافیک شهری و بین شهری تأثیرگذار ب دو هه است ت

همممچن ننین

ل
حاکی از آن است که بین تعداد دفاتر خدماترسانی کافینت ،دفاتر دولت الکترونیک و پورتالهاای اداری در داخل ل
شهر با بهبود تحول مدیریت شهری ارتباط داشته و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات به سهولت خدمترساننی
ت و با الالال ب در ننن
ت و ارتبا اط ت ت
ی اطالعات ت
فرآیند انجام امورات شهری منتهی میشود و نهایتًاًا اینکه بین استفاده از فن روا ی ی
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ی وج دو
ط معن رادا ی ی
خدمات اطالعرسانی سریع و دقیق امورات به شهروندان از طریق اتوماسیون و وب س یا تتت ارتباط ط
داشته است.
محمدی و همکاران ( ،)1931در مقالهای با عنوان "فناوری اطالعات و ارتباطات و نق ضاقت شهاک رد نآ ش ای    
سفرهای شهری ،مطالعه موردی :شهر شیراز" ،به این نتیجه رسیدهاند که زیرساختهای  ICTدر سطح شه زاریش ر   
از وضعیت نسبتًاًا مطلوبی برخوردار بوده و همچنین بین سطح سواد و آگاهی شهروندان با کاهش تقاض یاهرفس یا   
شهری رابطه وجود دارد ،به عالوه ضعف زیرساختهای فرهنگی و آموزشی در کاهش موفقیت راهبردهای فن یروا
اطالعات در این شهر مؤثر بوده است .سیفالدینی و همکاران (  ،) ۱۳۹۱در مقالهای با عن ناو " برنامهههری ون یز ین   
کاربری اراضی شهری با بهرهگیری از ) (ICTدر ساماندهی ترافیک شهری ،نمونه موردی :شهر سمنان " به نیا    
نتیجه رسیدهاند که بین کاربرد  ICTو کاهش ترافیک رابطه معناداری وجود دارد بهگونهای که ب زا هدافتسا شیازفا ا   
یکند.
لونقل درونشهری ،بسیاری از جریانهای ترافیکی کاهش پیدا م 
 ICTدر سیستم حم 
نآوری اطالع اطابترا و تا تت تت
مطلق و همکاران (  ) 1388در مقالهای با عنوان "بررسی تأثیر ف 
ت ) (ICTب هعسوت ر   
سپذذذیری،
شهری مطالعه موردی شهر اراک " ،به این نتیجه رسیدهاند که  ICTبر فرصت آموزشی ،اقتصادی ،دس رت س س
بهداشت محیط زیست ،تقوی جا تاطابترا ،یعامتجا تکراشم ت تما اپ ،یع ی  و نانز هاگ ن اناوجو ن أت یگمه  ثثثثثثثثث ثثثثثثثثثثثثیر
معنیداری داشته است .عالوه ب قحم ر ق و نا

شهوژپ و ناققحم ،یلخاد نارگشهوژپ گگگگگگ گگگگگگگران بلاق رد زین یجراخ    

مقالههای علمی و یا پژوهشهای دانشگاهی دست به تحقیقات وسیع در این زمینه زدند ازجمله آنهاا ،بلنکش و نیات
میندالی ) 2016 ( 1در پژوهشی با عنوان " بررسی تحقیقات کلیدی فناوری اطالع و تاطابترا و تا

لونقل
مح للل للل

پایدار شهری ،در یک بازه زمانی چهل ساله" ،به مرور مطالعات انجام ش هنیمز رد هد    ارتب  طا بب بببین  ICTو تح کر
شهری پرداختهاند .آنها به بحث درباره انتظارات برای تغییر در تقاضای سفر ،الگوهای سفر و فرم شهری به ناونع    
ت پرداخته نتفایرد و  دد ددد در تجربه و رفس  ت غغ غغغیی ییرات در
یک نتیجه از توسعه و پیادهسازی فناوری اطالعات و ارتبا اط ت ت
ادراک هزینههای سفر به دلیل تعامل بین فناوری قدیمی و جدید ،فناوری اطالعات و ارتباطات بهتدررریج در سیستممم
تهای انسانی را دارد.
لونقل تعبیه شده و امکان انعطافپذیری ،چندوظیفهای ،و افزایش فعالی 
حم 
ویجایاکومار و مهندیراتا ،) ۲۰۱۱ ( 2در مقالهای با عنوان " نقش  ICTدر حملونقل پایدار  -تمرکز بر کاهش تراکم
ترافیک " ،به بحث در مورد چگونگی ظهور فناوری اطالعات و ارتبا تاط

و تأثثیر آن بررر ی ییک حملللونق پ ل اای ییدار

پرداختهاند .نتایج تحقیق آنان نشان داد فناوری اطالعات تأثیر به سزایی در کاهش ترافیک در کالنشهرها دارد .افزون
براین ،گینهویزین ،) ۲۰۰۹ ( 3در تحقیق ناونع اب ی     " برنامههههاای ک ربرا دددی فن وا ررری اطالع  تاطابترا و تا

دد دددر

ل پای ر راد اا ب رب ا رسس سسسی ک دربرا
حملونقل پایدار شهری " ،تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر حملللونقل ل
ت .وی اث ک تار مم مممی و کیف ففی
مستقیم فناوری اطالعات و ارتباطات در حملونقل شهری مورد بررسی ق سا هداد رار تت تت

Blankshtain & Mindali
Vijayakumar & Mehendiratta
3
Geenhuizen
1
2

یهای نوین اطالعاتی و ارتباطاتی391 ...
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برنامههای مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات در رفتار سفر و اثرات بالقوه ثانویه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده
و دریافته است که نوآوریهای فناوری اطالعات و ارتباطات در ک  کیفارت شها

وو ووو ک أت تخوس فرصم شها

ثثث ثثثثثثیر

یداری داشته است.
معن 
با توجه به رویکردهای نظری فوق و پیشینه تحقیقات انجام شده مدل مفهومی تحقیق به ش هدیدرگ میظنت لیذ حر     
یهای نوین اطالعاتی و ارتباطاتی بهعنوان متغیر مستقل و مدیریت و ساماندهی حملونقل
است .دراین مدل فناور 
یباشد.
شهری بهعنوان متغیر وابسته م 
مدل مفهومی تحقیق

Source: Authors, 2016

مواد و روشها و شناخت اجمالی محدوده موردمطالعه

این مقاله به لحاظ نوع روش تحقیق ،توصیفی-تحلیلی بوده و بههه لح یدربراک فده ظا     –توسعهههای است ..ب یار
گردآوری اطالعات مورد نیاز آن ،از هردو روش کتابخانهای و میدانی استفاده شده است .ابزار گردآوری اطالعات در

روش کتابخانهای فیش تحقیق (از منابع اسنادی و کتابخانهای نظیر کتابهای علمی –دانشگاهی ،مقالههاای علمی –
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پژوهشی ،پایاننامهها و رسالههای تحصیلی .غیر و )...آمارنامههاا ،ساایته ربتعم یا    و غی .هر  ....و در روش می یناد
(پیمایشی) ابزار سنجش ،پرسشنامه و مصاحبه بوده است .پرسشنامه مورد استفاده در ای قیقحت ن  ،،، ،،پرسش مان ههه محقق
ساخته بوده است که با استفاده از مشاهدات اولیه میدانی و منابع م هعلاطم درو  ،،، ،،پرسش مان ههه تحقیق طر یدرگ یحا د ،،،، ،،،
طراحی سؤاالت بر اساس متغیرهای تحقیق وبرمبنای طیف لیکرت بوده است ..روایی پرسشنامه از طریق متخصص نا
مورد تائید قرار گرفت و برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که نآ رادقم    

 ./ 86به سد  تت تتت

آمده است .ونشان دهنده پایایی باالی پرسشنامه بوده است.
جامعه آماری این تحقیق کلیه شهروندان منطقه  ۱۲شهر تهران بوده که به روش نمونهگیری تصادفی انتخ ندش با د ،،، ،،
حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران  383نفر (شهروند) تعیین شده است .برای تحلیل دادهها از نرممماف از ررر
 SPSSاستفاده شده که در بخش آمار توصیفی استفاده از فراوانی ،میانگین ،واریانس و انحراف معیار و در بخش آمار
استنباطی از آزمون  tتک نمونهای ،یومن ویتنی و ضریب همبستگی برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شده است
برای آشنایی با منطقه مورد مطالعه نیز اجما ًالًال باید گفت که منطقه  12تهران از شمال به خیابان انقالب ،از جن هب بو   
خیابان شوش ،از شرق به خیابان  17شهریور و از غرب به خیابان حافظ منتهی م 
یشود .منطقه  12هسته اص رهش یل   
یشودد .وج دو
تهران است که به دلیل وجود بازار سنتی تهران ،فعالی یسو یداصتقا ت ععع ععععی در ای  ماجنا هقطنم ن مممم ممممم 
وزارتخانهها و ادارات بسیار در این منطقه از دیگر ویژگیهای منطقه  12بوده و این امر سبب میشود که جمعیت در
کمیلیوننن نفر در
طول روز این منطقه بیشتر از جمعیت در طول شب آن باشد بهطوریکه در طول روز نزدیک به یک ک
این منطقه تردد میکنند در حالی که تعداد جمعیت ثابت و ساکن منطقه  002هزار نفر است اف ،نیا رب نوز     وج دو
یهای منطقه بوده در این منطقه به دلی  دارفا ترجاهم ل از یاهرهش     
بیشترین بافت فرسوده و تاریخی از دیگر ویژگ 
دیگر و اقامت در سکونتگاههای موقت باعث شده است تا نسبت به ارتقا و بهبود سکونتگاهها اقدام نشود که این امر
12

فرسودگی بیشتری را برای این منطقه به ارمغان میآورد .طبق بررسیها و برآوردهای انجام شده ،ناحیه  3منطقه

که جنوب غرب این منطقه را شامل میشود و منا قط بازار سنتی تهران را دربر میگیرد از آسیبپذیرترین نقاط منطقه
 12محسوب م 
یشود.
از نکات قابل توجه در منطقه  12این است که این منطقه با هیچ کدام از گسلهای اصلی تهران در ارتباط نبوده است
ولی به دلیل سال احداث بنا و نوع مصالح به کار برده شده در سازهها ،به عنوان یکی از آس سسیبپ یرتریذ ننن من قطا

رد

برابر زلزله معرفی شده است .در منطقه  12ریزدانگی و تراکم ساختمانها بسیار زیاد اس ب یاضف هکنآ نمض ت از     
محدود است ازاینرو تجمیع ساختمانها و احداث چندین سازه در مساحت بیشتر میتواند به افزایش خطرات ناشی
از زلزله کمک کند .عریض نبودن معابر و سطوح دسترسی از دیگر موانع امدادرسانی در زم لز عوقو نا زله     در این
منطقه است ( .)Jaafari & et.al., 1997: 78-110براساس نتایج تحقیقات اسنادی نگارندگان ،نزدیک به  ۲۷درصددد از
بافت فرسوده منطقه ،بیش از  004س و لا

 73درص زا شیب تفاب زا د

    002س زا شیب .دراد تمدق لا

محدوده منطقه ،بافت فرسوده (اعم از ارزشمند و غیر ارزش بوسحم )نآ دنم   

  

 34درصد

م مم 
یش  دو ( ( Hatami nejad & et.al.,

 .)2011: 35علیرغم گردش اقتصادی باال در منطقه ،حدود یک سوم منطقه دچار فرسودگی است ،که حدود  18درصد
ت کههه
یدهد .این در حالی است ت
تهای فرسوده مصوب و درصد باالیی از بافت تاریخی ثبت شده را پوشش م 
از کل باف 
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ض موج ایم دو نن ننن
یکنند .همین امر نشاندهنده تع را ض ض
یهای منطقه در مقیاس فرا منطقهای عمل م 
بخش اعظمی از کاربر 
کارکرد و کالبد منطقه است که عامل اصلی اضمحالل سازمان فضایی منطقه اس  ت ( (Ghavampour & et.al., 2008: 2-

. )8
بهطورکلی منطقه  12منطقهای است با عملکرد غالب فعالیتهای فرا منطقهای که به لحاظ نوع فعالیت کانون مرک یز
تهای اداری -حک یتمو
آن تحت پوشش فعالیتهای تجاری در بدنه غربی ،شمال خیابان امام خمینی در تسلط فعالی 
و حاشیههای جنوبی شرقی و غربی آن عمدتًاًا خصلت مسکونی دارد .طبع ًاًاًاًا ن عو

فعالیتتته جوم یعامتجا یا و رد د   

بخشهای مختلف منطقه با سایر عملکردهای جاری در آنها و بخصوص عملکردهای غالب هر بخش انطباق کامل
دارد .بهطورکلی هویت غالب فعالیتهای اجتماعی جاری در بخشهای تجاری منطقه منطبق است با فرهنگ تجارت
و خرید و فروش که در دو مقیاس خرده و عمده قابل بررسی است (.)Ahadnejad, 2013: 4-6

شکل  :1نقشههای مرزبندی محالت و نواحی و موقعیت شهرداری منطقه 12

Source: 12 Zone Research Plan, Tehran Municipality, 2006: 76.
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شکل  :2نقشه موقعیت جغرافیایی منطقه  12در شهر تهران

Source: 12 Zone Research Plan, Tehran Municipality, 2006: 77.

یافتهها و دستاوردهای پژوهشی
الف ) یافتههای توصیفی
منطقه  12شهرداری تهران ،یکی از محالت قدیمی است که دارای  13محله است این منطقه ب هچخیرات هب یتمدق ا     
تهران و بناهایی زیبا که بافت تجاری آن غلبه سیریناپذیری را در این منطقه درک ادیپ  ه زونه هک یروطب 

و افص

    

یکند .این منطقه ،منطقهای اس رتمک هک تسا کیژتارت     
صمیمیت محالت آن تداعی تهران قدیم را در اذهان متبادر م 
یربط (شهرداری ،س نامزاس ،یرگشدرگ و یگنهرف ثاریم نامزا      
برنامهریزی منسجم فرهنگی توسط کلیه مراکز ذ 
فرهنگی و هنری ،وزارت ارشاد و آموزش و پرورش و نیروی انتظ .و یما  ..تسا هدش نآ هب یدربهار هاگن اب ) ........ .......
بسیاری از مراکز مهم دولتی و سفارتخانهها نظیر سفارتخانههای دانمارک ،آلمان ،روس ،ینامور ،هیکرت ،سیلگنا ،هی     
تایلند و غیره...و وزارتخانههای متعدد کشور از قبیل امور خارجه ،وزارت اقتصاد و دارایی ،وزارت فرهن و گ ارش دا
اسالمی ،سازمان مدیریت و برنامهریزی ،بانک مرکزی ،سازمان ثبت اسنادوامالک کشور ،شورای اسالمی شهر ته ،نار
شهرداری تهران ،شهرداری تهران ،دادگستری استان تهران ،پزشکی ق ،یزکرم تسپ هرادا ،یتسیزهب نامزاس ،ینونا      
مرکز تلفن  ، 118دیوان عدالت اداری ،روزنامه رسمی کشور ،اداره تشخیص هویت ،بانک ملی مرکزی ،بان نکسم ک   
مرکزی ،مجلس شورای اسالمی و بازار بزرگ تهران و تعداد  93مرکز ورزشی در این منطقه وجود دارد.
ن س لا
جمعیت این منطقه براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن ن

 ۱۳۹۰ای ،نار تع داد

 ۲۴۰ ٬ ۷۲۰نف  ر ( ( ۷۶ ٬ ۶۲۸

خانوار) شامل تعداد  ۱۲۲ ٬ ۱۴۱مرد و تعداد  ۱۱۸ ٬ ۵۷۹زن میباشد .براساس اسناد و مدارک موجود حدود  ۲۷درصد
از بافت فرسوده این منطقه ،بیش از  004سال و  73درصد از بافت آن بیش از  002سال قدمت دارد .که زا شیب    
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درصد محدوده منطقه مورد مطالعه ،بافت فرسوده (اعم از ارزشمند و غیر ارزشمند آن) محس بو

یش مغریلع .دو   
م مم 

گردش اقتصادی باال در منطقه 592 ،هکتار از  1600هکتار یعنی در حدود یک سوم منطقه دچار فرسودگی است ،که
یدهد..
ش م مم 
تهای فرسوده مصوب و درصد باالیی از بافت ت هدش تبث یخیرا     را پوشش ش
حدود  18درصد از کل باف 
تهای ارزشمند و بیشترین بناها و فضاهای شاخص و ممتاز تاریخی تهران
همچنین منطقه  12تهران ،گستردهترین باف 
را در خود جای داده است.
بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق میدانی صورت گرفته ،به لحاظ جنسیت ،از کل افراد مورد مطالعه  21 /7درصد
زن و  78 /3درصد نیز مرد بودهاند .به عبارت دیگر اکثریت پاسخگویان مورد مطالعه را مردان تشکیل دادهاند .از اف دار
مورد مطالعه  39/2درصد مجرد و  60 /8درصد متأهل بودهاند .از تعداد  383نفر نمونه آماری مورد مطالعه ادعت  د   

40

ش
نفر از افراد مورد بررسی ( 10 /4درصد) در بخش فرهنگی –آموزشی اشتغال داشتهاند و تعداد  45نف زین ر    در بخش ش

فنی ،صنعتی و خدماتی مشغول فعالیت بودهاند ( 11 /8درصد) ،عالوه برآن تع داد

 239نف یناگرزاب لغش یاراد ر     و

آزاد ( 62 /9درصد) 19 ،نفر بازنشسته ( 5/0درصد) و  37نفر نیز بیکار ( 9/7درصد) بودهاند .بنابراین میتوان گفت که
بیشتر افراد مورد بررسی دارای شغل آزاد بودهاند.
در نمونه آماری مورد مطالعه ،بیشترین فراوانی افراد مورد بررسی ،مربوط به گ ینس هور   

 19تا  30س لا و کمترررین

یتوان گفت که بیشتر اف نیارد هعلاطم دروم دار     
فراوانی مربوط به گروه سنی کمتر از  18سال بوده است .بنابراین م 
بررسی تقریبًاًا جوان بودهاند .بررسی وتحلیل دادههای گردآوری شده در زمینه تحصیالت پاسخگویان نشان م ممیدهددد
که از مجموع افراد نمونه آماری مورد مطالعه ،بیشترین فراوانی مربوط به تحصیالت دیپلم بوده که  551نفررر و تقریب ًاًاًاًا
 40 / 5درصد را به خود اختصاص داده است .همچنین کمترین تعداد مربوط به تحصیالت فوقلیسانس میباش هک د   
قدی ملپ  14 /9،،درصد
فقط  6نفر را شامل میگردد .تعداد  21 /7درصد دارای تحصیالت زیر دیپلم 14 /4 ،درصد فوق ق
دارای تحصیالت لیسانس و  3/1درصد نیز دارای مدرک دکتری بودهاند.
نتایج به دست آمده در زمینه سابقه سکونت افراد مورد بررسی در منطقه نیز نشان داده است که ادعت  د     46 /4درصد
افراد مورد مطالعه دارای سابقه سکونت کمتر از  5سال در منطقه بودهاند ،تعداد  31 /6درصد دارای تع داد سالللهاای
سکونت بین  6تا  10سال و حدود  17 /0درصد نیز بین  11تا  51سال 11 ،درص تنوکس هقباس یاراد د    

 16تا 20

سال و  12درصد نیز باالی  20سال سکونت در منطقه مورد مطالعه بودهاند .بنابراین میتوان گف رتشیب هک ت     اف دار
مورد مطالعه کمتر از  10سال سابقه سکونت در منطقه مورد مطالعه داشتهاند.
به لحاظ وضعیت اقتصادی ،بیشتر افراد مورد مطالعه بین یک تا دو میلیون تومان درماه درآمد داشتهاند ( 34 /5درصددد)
 11درصد کمتر از پانصد هزار تومان 25 /1 ،درصد دارای ششصد ت لیم کی ا ی ناموت نو  16 /2،،،،، ،،،،درص نازیم یاراد د   
درآمد ماهیانه دومیلیون وصد تا سه میلیون تومان درماه و  11 /7درصد نیز دارای درآمد باالی سه میلیون تومان درم ها
بودهاند .با توجه به نتایج بررسیهای به دست آمده ،اکثریت افراد مورد مطالعه دارای وس لیا

ت ارتب زا یطا
و امکانات ت

قبیل تلویزیون ،تلفن ،موبایل ،کامپیوتر و اینترنت خانگی بودهاند ( 57 /4درصد) از افراد مورد مطالعه فقط  3/9درصد
ت دیگ ارفا تیرثکا ر ددد دددد م زا هعلاطم درو   
صرفًاًا دارای تلویزیون بودهاند و وسایل ارتباطی دیگری نداشتهاند .به عب را ت ت
امکانات ارتباطی خوبی برخوردار بودهاند.
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یهای افراد مورد مطالعه
جدول شماره  :1توصیف ویژگ 
سن

تحصیالت

گزینهها

کمتر از  18سال

فراوانی

72

 19تا  30سال

 31تا  40سال

761

88

درصد

7

437 /6

23

گزینهها

زیر دیپلم

دیپلم

 41تا  50سال
69

قدیپلم
فو 

 15سال و باالتر
34

17 /5

8/9

لیسانس

فوقلیسانس و باالتر

فراوانی

98

551

55

57

18

درصد

25 /6

40 /5

14 /4

14 /9

4/7

گزینهها

ی-
بخ گنعرف ش یییییی ی

بخش فنی –صنعتی

بخش بازرگانی و آزاد

بازنشسته

ب ی کا ر

آموزشی

و خ د مات ی

رده شغلی
فراوانی

40

45

239

19

37

درصد

10 /4

11 /7

62 /4

5

9/7

م نامز تد         

گزینهها

زیر  5سال

 6تا  10سال

سکونت

فراوانی

101

میزان درآمد

121

درصد

24 /4

31 /6

گزینهها

کمت زا ر     005ه راز   

ششص کی ات د

تومان

میلیون تومان

 11تا  51سال

 16تا  20سال

65

42

17
    

11

باالی  20سال
46
12

یک میلیون وصد تا دو

دو میلیون وص ات د   

ب نویلیم هس یالا       

میلیون تومان

سه میلیون تومان

تومان

فراوانی

42

96

132

62

45

درصد

11

25 /1

34 /5

16 /2

11 /7

Source: Research findings, 2016

درزمینه میزان استفاده ساکنین منطقه از امکانات و فناوریهای ارتباطات و اطالعات نیز ،نتایج به دستتت آم ناشن هد   
داده است که میزان استفاده ساکنین منطقه مورد مطالعه از امکانات  ICTدرحد متوسط بوده است .همچنین نظرسنجی
به عمل آمده درزمینه کیفیت نظام حملونقل شهری نیز حاکی از آن بوده است که ساکنان منطقه مورد مطالعه راحتی
لونقل ،،رط ح ح
ح
و امنیت سیستم حملونقل عمومی ،ظرفیت و امکانات پارکینگها ،مدددیریت عرضه و تقاضاای حمل ل
محدودیت ترافیکی منطقه ،کیفیت خیابانهای منطقه ،سنگفرش شدن برخی از خیابانهای پرتردد و ممنوعی دورو ت
اتومبیل به این منا قط را درحد متوسط ارزیابی کردهاند .ساکنین منطقه یس نینچمه  س و رتموکراپ مت   

گه یا
پارکینگ گ

مکانیزه منطقه را عمدتًاًا بد توصیف کردهاند ( 31 /6درصد) کنترل خطوط ویژه حملونقل اضطراری و عموممی را نیز
متوسط ( 47 /3درصد) ،کنترل ورود موتورسیکلت و تردد آنها را نیز متوسط ( 35 /2درصد) و سیستمه دنمشوه یا   
عهای پرتردد را نیز متوسط ارزیابی نمودهاند ( 15/2درصد)
کنترل تقاط 
جدول شماره  :2توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب میزان استفاده از امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات
خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

18 /0

24 /0

16 /7

8/0

36

90

701

61

9/4

23 /5

72/9

24

55

6/3

14 /4

18 /5

51

36

70

4/0

9/5

18 /6

24 /1

30

101

95

10 /3

34 /8

32 /8

6
2/1

خیلی کم

69

92

64

مولفهها

69

89

تعداد

23 /2

درصد

89

تعداد

51/9

23 /2

درصد

71

511

118

تعداد

30 /0

30 /8

درصد

91

661

تعداد

43 /8

درصد

58

تعداد

20

درصد

Source: Research findings, 2016

میزان استفاده از موبایل بانک
میزان استفاده از اینترنت بانک
میزان استفاده از فاکس و ایمیل
میزان استفاده از آموزش مجازی
جم ع
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نمودار  :1میزان استفاده از امکانات فناوری اطالعات
Source: Research findings, 2016

ب ) یافتههای تحلیلی
توسقم آنها و همچنین پاسخگویی به س اؤ للل تحقیق ب هجوت اب و ه هکنیا      
به منظور تحلیل اطالعات و تعیین صح 
جی نی اب ز   
دادههای گردآوری شده مبتنی بر نظرسنجی شهروندان ساکن در منطقه  12تهران بوده است .و این نظرسنج ج
استفاده از طیف  5گزینهای لیکرت انجام شده است .برای بررسی سؤال از آزمون  tتک نمونهای استفاده شده است و
یشده و فرضیات مربوطه م نومزآ درو    و
ع آ ور 
نهای به دست آمده با میانگین مفروض اطالعات جم 
با مقایسه میانگی 
سنجش قرار گرفته است .به منظور سنجش نرمال بودن توزیع متغیرها نیز از آزمون آماری کولوم ارگو ففف -اس ونریم ففف
استفاده شده است که نتایج به دست آمده مؤید نرمال بودن توزیع دادهها بوده است.
به منظور پاسخ به این سؤال تحقیق که منطقه  12شهرداری تهران به لحاظ بهرهمندی از فناوری اطالعات و ارتبا تاط
( )ICTاز چه وضعیتی برخوردار است ،با استفاده از نظریات ساکنان منطقه ،میزان استفاده شهروندان منطقه از موبایل
ت آم اد ناشن هد ده   
بانک ،اینترنت بانک ،ایمیل و آموزشهای مجازی ،مورد سنجش قرار گرفته است .نتایج به سد  تت تت
است که منطقه  12تهران به لحاظ استفاده شهروندانش از موبایل بانک ،اینترنت بانک و همچنین اس سکاف زا هدافت   

و

ک نمونهههای
نامههای الکترونیکی در سطح پایینی قرار داشته است (جدول شماره  .)2افزون بر آن ،انجام آزموننن  Tتک ک
کتررر از
نیز مؤید این موضوع میباشد .بهعبارتدیگر میانگین محاس دش هب ه امت  می     متغیره هعلاطم دروم یا     کوچک ک
میانگین مفروض بوده است( µ ≤ 3)( .جدول شماره )3
جدول شماره  :3نتایج مربوط به آزمون  tتک نمونهای متغیر بهرهمندی شهروندان منطقه  12از فناوری اطالعات و ارتباطات ()ICT
مقدارمیانگین برابر با )µ=3( 3
نتیجه   
آزمون

فاصله اطمینان
حد باال

تف توا      

حد
پایین

Sig

میانگینها

آماره T

انحراف معیار

رد

0/001

-0/981

-0/440

0/745

-/306

رد

-0/ 071

-0/ 330

-0/102

0/200

-3/050

1/ 28

رد

-0/ 524

-0/ 771

-0/746

0/000

- 10 / 30

1/ 22

تأیید

-0/ 823

-1/ 059

-0/149

0/000

-51/ 65

1/ 16

میانگین

تعداد

مؤلفهها

1/44

2/ 95

383

موبایل بانک

2/ 79

383

اینترنت بانک

2/ 05

383

فاکس وایمیل

2/ 08

383

Source: Research findings, 2016

آم زو شششششششش ش
م ج ا زی
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عالوه براین ،در ارتباط با چگونگی وضعیت سیستم حملونقل شهری در منطقه  ، 12نتایج به دست آم اد ناشن هد ده   
عهاای پ ،ددرت ر   
است که به جز متغیر راحتی و امنیت ناوگان حملونقل عمومی و سیستمهای هوشمند کنترل تق طا ع ع

میانگین به دست آمده تمامی متغیرهای دیگر کوچکتر از مقدار میانگین مفروض ( )µ=3بوده است و لذا این نتیجه
حاصل شده است که در ارتباط با وضعیت سیستم حملونقل شهری ،بنا به اظه هقطنم ،نادنورهش را    

 12شه یرادر

تهران از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده است( .جدول شماره )4
لونقل شهری منطقه 12
جدول شماره  :4نتایج مربوط به آزمون  Tتک نمونهای متغیر وضعیت سیستم حم 
مقدار میانگین برابر با )µ=3( 3
نتیجه      
آزمون

فاصله اطمینان
حد باال

حد
پایین

تف توا          
میانگینها

Sig

آماره T

انح فار
م ع یا ر

میانگین

تعداد

رد

0/5 84 1

-0/0 07 0

0/ 77 8 08

0/960

1/ 823

0/ 95306

3/8880

383

تأیید

0/1440

-0/ 1329

-0/ 39 4 04

0/ 325

-0/689

0/86088

2/ 9556

383

تأیید

-0/ 330

-0/ 5360

-0/ 43342

0/000

-8/903

1/97020

2/6665

383

تأیید

-0/ 094

-0/ 18974

0/000

-3/909

0/ 86 4 94

2/ 8105

383

تأیید

-0/ 033

-0/ 2434

-0/ 30 8 13

0/010

-2/785

1/ 41 6 03

2/ 8617

383

تأیید

-0/ 172

-0/ 4013

-0/68682

0/000

1/ 42 4 13

2/2 13 7

383

تأیید

-0/400

-0/ 221

-0/ 11316

0/240

-2/240

1/ 08 0 08

2/8 86 8

383

تأیید

-0/ 278

-0/ 4950

-0/94483

0/000

-7/400

1/ 06144

2/ 6135

383

تأیید

-0/101.

-0/9882

-0/ 19519

0/000

-4/ 096

0/ 92152

3/8 04 8

383

تأیید

-0/ 253

-0/ 4990

-0/ 05 6 36

0/000.

-6/ 374

1/ 11508

2/ 6340

383

0/5 84 1

-0/0 07 0

0/ 77 8 08

0/960

-3/863

0/ 95306

3/8880

383

مؤلفهها

راحتی و امنیت ناوگان
حملونقل عمومی
کیفی تتتت ت و ظرفیت     
مح تامدخ لللل لونقل   
همگانی

-/9882

-4/ 929

ظرفیت    

و امکانا تتت ت

گها
پارکین 
م هصرع تیرید        و
لونقل
تقاضای حم 
مح ود د  تی ت کیفار ی     
اعمال شده
کیفیت خیابانها
سنگفرش شدن برخی
خیابانها و ممنوعیت
ورود اتومبیل
وض رتموکراپ تیع      و
گهای مکانیزه
پارکین 
کنت وطخ لر ط هژیو        
حملونقل اضطراری و
عم و م ی
می و لرتنک زا ناز ر دو     
موتورسسس یکلت و ت ددر   
آنها
سیستمممه دنمشوه یا    

رد

کنت لر     تق طا ععع عه ااا ای
پرتردد

Source: Research findings, 2016

یداری ب نازیم نی   
همچنین برای پاسخگویی به قسمت دوم سؤال تحقیق مبنی بر وجود ی جو مدع ا و نعم هطبار د ییییی ییییی
برخورداری و در دسترس بودن فنآوریهای نوین اطالعاتی و مدیریت بهینه حملونقل شهری در منطقه  12ته نار ،،
لونقل
نتایج تحقیقات نشان میدهد که کاربرد فناوریهای جدید اطالعات و ارتباطات بر مدیریت بهینه سیستم حمل ل
شهری منطقه  12شهرداری تهران تأثیر معنیداری دارد .بر اساس نتایج به دست آمده (وباتوجه به تعیین معر فففهاای
لونقل
یهای نوین اطالعات و ارتبا هب رب تاط ب مح ماظن دو للللل للللل
الزم) همه این معرفها حاکی از تأثیر معنیدار فناور 

یهای نوین اطالعاتی و ارتباطاتی201 ...
نقش فناور 

شهری بوده است .به عبارت دیگر اکثریت قریب به اتفاق شهروندان مورد مطالعه منطقه  12تهران براین باور بودهانددد
که استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در این منطقه موجب بهبود و ارتقاء مدیریت حملونق یرهش ل  ،،، ،،ارتقاای
لونقل
ظرفیت جادهها و بزرگراهها ،جلوگیری از هدر رفت انرژی ،زمان و هزینه ،افزایش کارایی سیستمممه مح یا لل لل
تق طا عععهاا و

لونقل ،،بهبودد م تیرید
درونشهری ،کمک به ردیابی و هدایت وسایل نقلیه ،بهبود برنامهههری مح یز لل لل

ش آل دو گگگیه یا
ترساننی شه اک ،یر ه کیفارت ش  ،،،، ،،،افزاایش رض نادنورهش تیا  ،،، ،،ک ها ش ش
بزرگراهها ،سهولت امدخ ت ت
لونقل درونشه ریغ و یر ه    . ..
تهای شهری ،ارتقای ایمنی حم 
زیستمحیطی ،روانسازی ترافیک ،مدیریت بهتر فوری 
گشته است( .جدول شماره )5
یهای جدید اطالعات و ارتباطات
جدول شماره  :5نتایج مربوط به آزمون  Tتک نمونهای متغیرمیزان تأثیر فناور 
لونقل شهری منطقه  12شهرداری تهران
بر مدیریت بهینه سیستم حم 
مقدار میانگین برابر با )µ=3( 3
نتیجه       
آزمون

فاصله اطمینان
حد باال

تفاوت میانگین

حد

Sig

آماره T

انحراف معیار

میانگین

تعداد

مؤلفهها

پایین

تأیید

0/ 1753

-0/ 0231

0/ 09 6 07

0/ 132

1/ 805

0/ 96797

3/ 0761

383

تأیید

0/ 2990

0/ 0967

0/ 19786

0 / 000

3/ 548

0/ 99511

3/ 1979

383

تأیید

0/ 4073

0/ 2076

0/9 074 3

0 / 000

6/ 053

0/3 819 9

3/ 3075

383

تأیید

0/ 2811

0/ 0825

0 / 28181

0 / 000

3/ 106

0/ 45 6 97

3/ 1818

383

0/ 1331

-0/ 0376

0/ 04775

0/ 272

1/ 001

0/ 84290

3/ 0477

383

0/ 3403

0/ 1597

0/ 00 0 25

0 / 000

5/ 244

0/ 88123

3/ 2500

383

تأیید

0/ 2410

0/ 0402

0/ 58 0 17

0 / 600

2/ 753

0/ 83199

3/ 1406

383

تأیید

0 / 5270

0-/ 1254

-0/ 53 6 02

0/ 559

-0/ 527

0/ 31879

2/ 9735

383

تأیید

0/ 1701

-0/ 0097

0/ 21 0 08

0 / 080

1/ 754

0/ 17 4 88

3/ 0802

383

تأیید

0/ 0497

-0/ 1346

- 0 / 44240

0 / 663

- 0/ 609

0/3 099 9

2/ 9576

383

تأیید

0/ 1968

-0/ 0165

0/ 19 0 09

0/ 097

1/ 366

1/ 05503

3/ 0902

383

تأیید

0 / 2152

0/0 59 0

0/ 15508

0 / 200

3/ 174

0/ 87 4 94

3/ 1551

383

تأیید

0/ 1986

0/ 0136

0/ 10 6 10

0/ 025

2/ 255

0/ 91349

3/ 1061

383

تأیید

0 / 0931

-0/ 0382

0 / 04050

0 / 462

1/ 118

0/ 52578

3/ 0504

383

تأیید

0/ 3408

0/ 1579

0 / 4392

0 / 000

5/ 263

0/ 90295

3/ 2493

383

تأیید

0/ 1869

-0/ 0171

0 / 88480

0 / 301

1/ 637

1/ 00700

3/ 0849

383

بهب دو     و ارتق ااا ای م تیرید    
لونقل درونشهری
حم 
ج دا هه هه اا ا و

ارتق تیفرظ ا     
بزرگراهها
جل زا یریگو

       

نتفر رده

انرژی ،زمان و هزینه
کم هب ک      ردی و یبا

تیاده     

وسایل نقلیه
بهبود برنامهریزی و زمانبندی

تأیید

تأیید

حملونقل (بهههوی هژ  BRTو

 )...در منطقه
عه اا ا،
کم لرتنک هب ک        تق طا عع 
بزرگراهها و مسیرهای پرتردد
اف تلوهس شیاز

رد          

خدماترسانی شهری
ایجاد و گسترش سیستمه یا
لونقل )(ITS
هوشمند حم 
کاهش ترافیک و تصادفات در
منطقه
افزایش رضایت شهروندان
کاهش آل دو گگگیه تسیز یا   
محیطی
روانسازی ترافی رد ک س حط
منطقه
عها
کنترل هوشمند تقاط 
س تیریدم و یهدناما           
فوریتهای شه حطس رد یر   
منطقه

Source: Research findings, 2016

  

م رید ی یایالب و نارحب ت       
طبیعی در سطح منطقه
ارتق متسیس ینمیا یا   

         

لونقل درونشهری
حم 
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نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن (جدول شماره  )6نیز نشانگر وجود رابطه دانعم  ا ود نیب ر
فوق الذکر است .همانطوری که جدول شماره  6نشان میدهد .ضریب همبستگی اس نمریپ

به تسد    

ریغتم     

آم لداعم هد   

 0/462و سطح معنیداری نیز  0/000بوده است به عبارت دیگر با احتمال  99درصد میتوان گفت که ب ریغتمود نی   
یداری وجود داشته است.
رابطه مثبت و معن 
جدول شماره  :6رابطه بین میزان دسترسی شهروندان به فناوری جدید اطالعات ارتباطات
لونقل شهری
بر بهبود سیستم مدیریت حم 
لونقل شهری
تأثیر بر بهبود سیستم مدیریت حم 

آزمون آماری

**.264

ضریب همبستگی

.000

یداری
سطح معن 

383

تعداد

می ب یسرتسد ناز ه
و تاعالطا تامدخ   

    
همبستگی اسپیرمن

ارتباطات

Source: Research findings, 2016

نتیجهگیری
بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت که اکثریت ساکنان منطقه مورد مطالعه دارای امکان یطابترا تا   
از قبیل اینترنت ،تلویزیون ،کامپیوتر ،موبایل و تلفن بودهاند .میزان استفاده س تاناکما زا هعلاطم دروم هقطنم نینکا      
یه یتاطابترا یا    و
اطالعاتی و ارتباطی درحد متوسط بوده است .ساکنین منطقه مورد مطالعه ،میزان امکانات و فناور 
اطالعاتی موجود در منطقه را متوسط ارزیابی ک در ههانددد .و هنوززز منطقه اب     اس هدرادنات اای الزم فاص دراد یدایز هل ... ..
یافتههای حاصل از آمار استنباطی و روابط بین متغیرهای مورد بررسی نیز نشان داده است

کههه منطقه

 12ته هب نار   

ح پ ارق ینیئا ر دراد   ... ..ای هنیمزرد هلئسم ن    
لحاظ میزان استفاده شهروندان از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در سطح ح
لونق م نیا یرهش ل ن یبسانم تیعضو زا هقط       
وضعیت سیستم حملونقل عمومی نیز مص دراد قاد و نظاممم حمل ل
ی بهههوی هنیمزرد هژ   
برخوردار نیست .طی سالهای اخیر بهمنظور بهبود نظام حملونقل شهری از فناوریهای مختلفی ی
یه  بجوم ا بهب دو    
یشود که به نظر شهروندان استفاده از این فن وا ررر 
سیستم کنترل هوشمند ترافیک استفاده شده و م 
لونقل شهری گردیده است.
وضعیت نظام حم 
پیشنهادها
 .1همانطور که نتایج تحقیق نشان داده است ،با توجه به میزان پائین بهرهمندی اهالی ساکن منطقه زا  فن وا ررریه یا
لونق هلئسم نیا ،یرهش ل     
نوین اطالعات و ارتباطات و با توجه به تأثیر معنیدار آن بر بهبود وضعیت ناوگان حمل ل
تاندرکاران برنامهریزی شهری قرار گیرد ومکانیزم ه قیوشت یا ی    و س راکوزا هههای
میباید در اولویت برنامهریزی دس 
عملیاتی سازی آن میبایست مورد توجه قرار گیرد .همچنین ایجاد زیرس خا تتته ال یا ز شرتسگ تهج م    

دسترس سسی

یباید مدنظر قرار گیرد.
یهای نوین اطالعاتی و ارتباطاتی م 
شهروندان منطقه به فناور 
 .2با توجه به نتایج حاصل از تحقیق مبنی بر اینکه منطقه  12شهرداری تهران به لحاظ سیستم حملونق زا یرهش ل   
وضعیت مناسبی برخوردار نیست ،پیشنهاد میگردد مسئولین و دستان اراکرد ننن منطقه عضو یهدناماس هب تبسن 

    

ث پارکینگ
لونقل شهری بهویژه درزمینه حملونقل عمومی از قبیل مترو ،اتوبوس و تاکس سسی ،اح اد ث ث
موجود نظام حم 
عمومی ،کیفیت خیابانها به لحاظ تعریض و غیره ،..س دناما هههی و کنترللل ت در د موتورس سسیکلته ریغ و ا ه  .  ..تمه     
گمارند.

یهای نوین اطالعاتی و ارتباطاتی203 ...
نقش فناور 

یه و تاعالطا یا
یدار بهک را گگگیری فن وا ررر 
 .3با توجه به نظر اهالی منطقه  12تهران مبنی بر تأثیر معن 

طابترا ا رب ت

   

بهبود وضعیت حملونقل شهری درزمینه کاهش حجم تردد ،کاهش ترافیک ،ارتقای ایمنی و صرفهجویی زمانی ،مالی
و انرژی پیشنهاد میگردد این مهم از اولویتهای برنامه ریزان شهری قرارگرفته و شهرداری منطقه بودجههای الزم و
کافی را برای این مسئله در نظر بگیرد.
 .4با توجه به میزان دسترسی شهروندان به خدمات فناوریهای جدید اطالعات و ارتباطات و رابطه آن ب ریدم ا یت   
بهینه سیستم حملونقل شهری ،پیشنهاد میگردد نسبت به گسترش خدمات الکترونیکی و دسترسی آسان و کمهزینه
شهروندان به آن اهتمام ورزیده شود.
 .5بهمنظور تأثیرگذاری مطلوب فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطاتی بر سیستم حملونقل شهری در منطقه مزبور
یها و همچنین مراح یارجا ل   
تگیر 
داشتن برنامهریزی و تهیه و تدوین طرح جامع در مراحل تعیین راهبردها و جه 
پروژهها متناسب با شرایط منطقهای امری ض یرور

یش رد دو
یباش دقا هلمجزا نیاربانب .د ا داهنشیپ هک یتام        م مم 
م مم 

یهای مرتبط در این خصوص مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:
برنامهریز 
• شناسایی متولیان اصلی و سازمانها و ارگانهای مرتبط
• شناخت محیط ()Study Area

• چه سازمانی بهعنوان  Leaderباشد؟
تاندرکار باشند؟
• چه سازمانهایی باید دس 
• تهیه فهرستی از خدمات و سیستمهای  ICTموجود
• تعیین اهداف و معیارهای مورد نظر
لونقل
• بررسی نیازها و مسائل حم 
یهای مختلف  ICTبا توجه به شرایط مختلف و شناخت استانداردها
• آشنایی و ارزیابی تکنولوژ 
سهای کاربران با توجه به تخاس  ا قطنم ر هه هههههای و
• انطباق نیازها با قابلیت سیستمهای  ICTو تعیین اولویتهای سروی 
رعایت جنبههای منطقهای ،فنی ،اقتصادی و اجرایی
سهای انتخاب شده.
تها و شرح وظایف سازمانهای مختلف با توجه به سروی 
• تعیین مسئولی 
• تعیین نحوه همکاری سازمانها و اطالعاتی که بین سازمانها به اشتراک گذارده شود.
• ایجاد زیرساختهای مخابراتی مورد نیاز
• تعریف پروژهها
• تهیه و مستندسازی طرح و برنامه
تهای موجود (بودجه ،روابط سازمانی و)...
• ارائه برنامه اجرایی با توجه به امکانات و محدودی 
شایان ذکر است هسته تکنیکی و فنی  ICTرا اطالع و تاطابترا ،تا

فن وا ررریه لیکشت لرتنک یا     م ممیده اذل .د   

لونق رد تسا مزال ،دنراد ار ل
متخصصان حملونقل که قصد برنامهریزی و اجرای سیستمهای هوشمند حم 

حطس     

کاربردی از امکاناتی که فناوریهای  ICTفراهم میکنند ،آگاهی کامل داشته باشند تا بتوانند متناس ره طیارش اب ب
سهای  ICTرا از بین طیف گسترده سرویسهای  ICTانتخاب نمایند.
منطقه بخشی از امکانات و سروی 
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ناماس ددد ددددهی

• لزوم همکاریهای بین سازمانی در توسعه نقش فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطاتی ب ریدم ر ی و ت
12 لونقل شهری در منطقه
 حم

        تجربه کشورهای دنیا در اجراء و توسعة نقش فناوریه یدم رب یتاطابترا و یتاعالطا نیون یا ر یهدناماس و تی
ی ر    و دردسرس تزا ررر، حملونقل شهری بیانگر این است که مسائل سازمانی نس ینف لئاسم هب تب      و تکنیک تراوشد
 لذا متخصصین باید با سیستمی ساختاری که هدف آن سازگارکردن مؤلفههاای تکنیکی و س امزا ننی در یک.بودهاند
 در این راستا بهههمنظوررر کنت و کیفارت ةنیهب لر. آشنایی و هماهنگی کافی داشته باشند،چارچوب هماهنگ میباشد
ف ناوگ نا
شهاای مختلف ف
لونق رد ل بخش ش
توسعه و بهرهبرداری بهینه از پروژههای مرتبط با سیستمهای هوش مح دنم لل لل
,شنشاننی
 آتش ش, سرویسهای اورژانس,حملونقل شهری ازجمله سیستمهای مدیریت وسایل نقلیه حملونقل عمومی
    یرب کی داجیا و ط
  همکاری و هماهنگی با ارگانهای ذ, ایجاد زمینه تعامل...  خدمات شهری،راهنمایی و رانندگی
.یباشد
 مرکز جهت مدیریت جامع و یکپارچه ترافیک شهری دارای اهمیت ویژه م
    

   تحت

یرهش تیریدم هتشر

 این مقاله از پایاننامه کارشناسی ارشد آق رد ییاضر یفطصم یا:تشکر و قدردانی

لونق هش ل رر ررری (مطالعه روم  دد دددی
عنوان" نقش فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطاتی بر مدیریت و ساماندهی حمل ل

 استخراج گردید و بدینوس هلی، شهرداری تهران) " که به راهنمایی دکتر جالل عظیمی آملی به انجام رسید۱۲ منطقه
.یشود
 از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال تشکر و قدردانی م
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