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Abstract 
Urban public policy-making is one of the most important tasks of urban management and 

is a process that leads to decisions made by high society officials to address urban issues. 

The formulation stage is one of the most important stages of this process. In this study, the 

factors affecting the success of public policy formulation in urban management have been 

studied and urban public transportation has been considered as a special case of this 

research. This research has been done in a combined (qualitative-quantitative) way. The 

qualitative part of the research was analyzed using content analysis strategy and the 

quantitative part was analyzed by SPSS and Smart PLS software. The results of 

confirmatory factor analysis with PLS software while confirming the findings of the 

qualitative section showed how to coordinate institutions with a factor load of 86%, 

environmental conditions with a factor load of 81%, tasks of institutions with a factor load 

of 73% and the structure of institutions with a factor load 58% are the most important 

factors influencing the successful formulation of public transportation policies in Tehran, 

respectively. 
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 چکیده
که منجر به اتخاذ  یندیاست و عبارت است از فرا یشهر تیریمد فیوظا نیتراز مهم یکی یشهر یعموم یگذاریمشخط
 ندیفرا نیمراحل ا نیتراز مهم یکی نی. مرحله تدوگرددیم یجامعه در جهت رفع مسائل شهر یمقامات باال یاز سو ییهامیتصم

پرداخته شده است و  یشهر تیریدر مد یعموم یهایمشخط نیتدو تیموفق رعوامل مؤثر ب یپژوهش به بررس نیاست که در ا
 -یفی)ک یبیپژوهش به صورت ترک نیپژوهش در نظر گرفته شده است. ا نیعنوان مورد خاص ابه یشهر یحمل و نقل عموم

. یافزار اس. پنرم قیبا از طر یمضمون و بخش کم لیلتح یپژوهش با استفاده از استراتژ یفی( انجام شده است. بخش کیکم
ضمن  PLSافزار با نرم یدییتأ یعامل لیحاصل از تحل جیقرار گرفت. نتا لیو تحل هی. ال. اس. مورد تجزیاس. اس. و اسمارت پ

، %81 یبار عامل با یطیمح طی، شرا%86 ینهادها با بار عامل ینشان داد نحوه هماهنگ یفیحاصل از بخش ک یهاافتهی دییتأ
 یهایمشموفق خط نیعوامل مؤثر بر تدو نیترمهم بیبه ترت %58 یو ساختار نهادها با بار عامل %73 ینهادها با بار عامل فیوظا

 شهر تهران هستند. یحمل و نقل عموم
  

 .یشهر یحمل و نقل عموم ،یعموم یمشخط نیتدو ،یگذاریمشخط ،یشهر تیریمد :هاي کلیديواژه
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 مقدمه
دیریتی اعفم از مدیریت شهری تمامی وظایف تعریفف شفده مف

، رهبری و کنتفرل را یدهسازمان، یزیربرنامهگذاری، مشیخط
از موضفوعات  ایگسترده. این کارکردها در طیف گیردمیدر بر 

مفایی و  گذاریسفرمایهشامل کاربری زمفین، توسفعه شفهری، 
شفهری،  زیسفتمحیطاقتصاد شهری، حمل و نقل و ترافیف،، 

بفر اسفاس نفوق تقسفیم  ...ارائه خدمات رففاهی و اجتمفاعی و 
. گیفردمیوظایف میان حکومت مرکزی و حکومت محلی قفرار 

وظفایف  تفرینمهمیکفی از  عنوانبفهشفهری گذاری مشیخط
(. 9211، ینیعابففد ریففممففدیریت شففهری اسففت )کاظمیففان، 

کفه گگفونگی  باشندمیکلی  گیریجهتعمومی  هایمشیخط
مشففخ  دویتففی را در نینففده  مؤسسففاتو  هاسففازمانعمففل 

و برای مقابلفه بفا یف، مشفکل و مسفمله عمفومی و  نمایندمی
(. 3113، 9 )اسفتوارت و هففد  نیففدمیحففل نن پدیفد  منظوربفه

قرار گرفته است که  تأکیدامروزه بیش از گذشته این نکته مورد 
، نهادها مؤسساتو یکپارگه میان  مؤثرکارنمد، گذاری مشیخط
(. 9213اهی،ی مسففمول ضففروری اسففت )خداشففهاسففازمانو 

فرایندی اسفت کفه شفامل مراحفل شناسفایی گذاری مشیخط
، مشفروعیت بخشفی مشیخطمسمله یا مشکل عمومی، تدوین 

، زادهشفریف، اجفرا و ارزیفابی نن اسفت )ایفوانی و مشفیخطبه 
مراحفل ایفن  تفرینمهمیکی از  مشیخطمرحله تدوین  (.9214
 انفدهکردیفان که پریمن و ویلداوسفکی ب ایگونهبه استفرایند 
بفه  تفوجهیبی مشفیخطمشفکل در عفدم اجفرای  ترینبزرگ

تمهیدات خاص ایجاد موفقیت در مرحله تدوین است )دنهفارت، 
9213.) 

ی محلی برای انجام وظفایف خفود هادویت ازجمله هادویت
 بایسففتمی هففانندر قبففال شففهروندان و ایجففاد رضففایت در 

 هایمشیخطکه تدوین انجام دهند  خوبیبهخود را  هایفعاییت
ضروری است و اجرای  هافعاییتمناسب برای انجام صحیح این 

منجر به رضفایت عمفومی شفهروندان و اففزایش  هاننصحیح 
و عفدم اجفرای  شفودمیسطح رفاه و قدرتمندشفدن نن دویفت 

نارضایتی عمومی، کاهش سطح رفاه، تضفعیف  تواندمیصحیح 

 تهران شهر. (9213، همکارانپور و دویت را منجر شود )مقدس

 مناسفب تفدوین ایفران نیازمنفد شفهرکالن و پایتخت عنوانبه
 حفال و اسفت شهری مسائل و مشکالت رفع برای هامشیخط

شهری تهران باعف  ایجفاد  هایمشیخطننکه تدوین نامناسب 
مسائل و مشکالت بسیاری در این شهر گردیده است. با بررسی 

تففدوین  درزمینفف گرفتففه شففرایط کنففونی و مطایعففات صففورت 

                                                                   
. Stewart and Hedge 

شففهر تهففران مشففخ  شففد تعففدد نهادهففا و  هایمشففیخط
در  ایعدیدهمختلف در این امر منجر به مشکالت  هایدستگاه

این شهر شده است که به دییل عدم هماهنگی نهادها، مفوازی 
کفاری، نداشفتن سفاختار منسففجم، نداشفتن وظفایف و اهففدا  

نفاگون موجفود در . در میان مسائل گواست هاننمشخ  میان 
یکفی از  عنوانبفهشهر تهران، حمل و نقل عمومی شهر تهران 

. حمل و نقل عمفومی شفهری استمسائل این شهر  تریناصلی
مستقیم بر دو معضل اساسفی کنفونی شفهر تهفران  تأثیرتهران 

یعنی نیودگی هوا و ترافیف، دارد. حمفل و نقفل عمفومی شفهر 
شففهری اسففت و گففذاری مشففیخطدر  ایعمففدهتهففران حففوزه 

تدوین شود که امکان سفهویت  ایگونهبهنن باید  هایمشیخط
دسترسی به نقاط مختلف شهر را برای اشخاص فراهم سفازد و 
با ایجاد جذابیت در استفاده از حمل و نقل عمومی شهری منجر 

کفاهش  درنتیجفهبه کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصفی و 
گردد. اما در شرایط کنونی ترافی، و نیودگی هوای شهر تهران 

حمفل و نقفل عمفومی شفهری  هایمشفیخطتدوین نامناسب 
تهران منجر به ضعف در مسائلی نظیر قابلیت دسترسی، ظرفیت 
دسترسی، نوسازی ناوگان، فراوانی و فاصله زمانی ارائه خفدمات 
حمل و نقل، زیرساخت و ناوگان مناسب، ارتباط مناسفب میفان 

مناسب خطوط متفرو و  کارگیریبه، مدهای مختلف حمل و نقل
شفده  ...اتوبفوس و تاکسفی کارنمفد و هایشفبکهقطار شهری، 

اذعفان داشفت  تفوانمیاست. با توجه به مباح  مطفر  شفده 
مدیریت شهری تهران در حوزه حمفل و نقفل عمفومی شفهری 

و در همفین راسفتا  اسفت هایمشخطنیازمند موفقیت در تدوین 
عوامل کلیدی »است:  سؤالبه این  این پژوهش به دنبال پاسخ

عمومی مدیریت شهری تهران  هایمشیخطدر موفقیت تدوین 
. نحفوه همفاهنگی و «در حمل و نقل عمومی شهری گیسفت 

. نقفش هفانن، وظایف و نقفش هاننرابطه میان نهادها، ساختار 
شامل مسفائل سیاسفی، اقتصفادی، اجتمفاعی، )شرایط محیطی 

 هایمشفیخط( در تفدوین محیطیتزیسففرهنگی، فناورانفه و 
حمل و نقل عمومی شهر تهران بخشفی از مسفائل ایفن حفوزه 
 است که در این پژوهش تالش خواهد شد به نن پرداخته شود.

 

 مبانی نظری
 ،یف یعیطب هایعرصهدر قلمرو  یاست اجتماع ایعرصهشهر 

 یو عملکردهفا یاتیفح هایشفاخ که در نن  ییایواحد جغراف
 . شهر،ابدییم کرد مندنظامو  افتهیبه شکل تبلور  انسان یستیز

که در محفدوده جغرافیفایی بخفش  یاست با حدود قانون یمحل
فت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای اواقع شده و از نظر ب

که اکثریفت  طوری به .خاص خود است هایویژگیسیمایی با 



 44         9211  پاییز، 4، شماره 8دوره  ،یدویت یهاسازمان تیریمد یفصلنامه علم

 ورزی،کشا صنعت، ساکنان دائمی نن در مشاغل کسب، تجارت،
خفدمات   درزمینف اداری اشفتغال دارنفد، هایفعاییتو  خدمات

شهری از خودکفایی نسبی برخفوردار اسفت و کفانون مبفادالت 
و نففوذ  باجتماعی، اقتصادی، فرهنگفی و سیاسفی حفوزه جفذ

(. 9218، همکفاران)خداشفاهی و  نیفدمیپیرامون خود به شمار 
ی برای هاییتفعای دهیسازمانو  ریزیبرنامهمدیریت شهری به 

نظارت دارد و حتی برای انجام بهینفه  هاننو بر  پردازدمیشهر 
(. اصفطال  9213)شادی و شکاری، نمایدمیایجاد انگیزه  هانن

دارد و تاکنون تعریف  ایگستردهمدیریت شهری تنوق مفهومی 
مشخ  و ثابتی در رابطفه بفا مفهفوم مفدیریت شفهری ارائفه 

(. واژه مفدیریت 3193، همکفارانو  9نگردیده اسفت )فلورانف 
، توسففط سففازمان 9185شففهری بففرای نخسففتین بففار در سففال 

برنامه مدیریت شهری و به توصیه بان، جهانی برای  ایمللیبین
اسکان بشر و برنامه توسعه سازمان ملل، جهت بهبود مفدیریت 
رشد شهرها در کشورهای در حال توسعه مطر  شفد )نیینفی و 

مففدیریت شففهری عبففارت اسففت از (. شففایوده 9213، همکففاران
منفابع  یسفازهماهن گرفتن نقش فعال در توسعه، مدیریت و 

، یابی به اهدا  توسعه شفهری )بابفایی و ابراهیمفیبرای دست
(. مدیریت شهری از پیچیدگی باالیی برخوردار است کفه 9216

از  ریناپفذاجتنابگسفترده و  یریرپفذیتأثعلفت ایفن پیچیفدگی 
، همکفاران)خداشفاهی و  اسفتسیاسی  اجتماعی و یهایژگیو

(. بفففرای اعمفففال صفففحیح مفففدیریت شفففهری بایفففد 9213
گذاری مشففیخطمناسففب صففورت پففذیرد. گذاری مشففیخط

 نیبهتر بر دیبا و است اهدا  و هااویویت مورد در گیریتصمیم
 شفود متمرکز هانن از یریجلوگ ای مشکالت حل یبرا هاحلراه
 راگذاری مشفیخط نفزیجنک امیفلیو(. 3193 ،سگال و مارسال)

 ایف گریبفاز متعامل هایتصمیم مجموعه» :کندیم فیتعر نیگن
دست ابزار و اهدا  انتخاب مورد در یاسیس گرانیباز از یگروه

 هامیتصفم نیفا ننکفه شرطبه مشخ  طیشرا در هانن به یابی
 هاویت) «.باشد شده اتخاذ گرانیباز اراتیاخت گارگوب در قانوناً

 صفرفاًگذاری مشفیخط که داشت نظر در دیبا(. 9214 ،رامش و
 مراحفل شفامل کفه اسفت ینفدیفرا بلکه ستین میتصم اتخاذ

 در مسفمله طر  و ارجاق مشکل، ای مسمله انیب و درک شناخت،
 ،مشفیخط نیتفدو و هیفته ،گیریشفکل ،یعمفوم یهاسازمان

 یاجرا و ابالغ ،مشیخط به دنیبخش تیمشروع و کردن یقانون
 اطالعات کسب و شده اجرا مشیخط یابیارز ،یعموم مشیخط
 مراحفل نیفا اسفت یهیبفد. اسفت شده اجرا اتیعمل بازتاب از

                                                                   
. Furlong &  et al 

. Marsal & Segal 

 صفورت بفه بلکفه ،شفوندینم یط هم از جدا و یکیمکان طوربه
 رنفدیگیمف شفکلهم بفا هیگندسو ارتباط یدارا و ایپو یندیفرن

مفدیریت که مطر  شد  گونههمان .(9214،زادهشریف و یایوان)
، در گیفردمیشهری پیچیفده اسفت و ابعفاد مختلففی را در بفر 

در خصوص  بایستمیمدیریت شهری در جهت رفاه شهروندان 
پرداخففت و یکففی از گذاری مشففیخطموضففوعات مختلفففی بففه 

تهفران حمفل و نقفل  شفهرکالنموضوعات شفهری  ترینمهم
 و حمفل یهاسفتمیس یتمام یعموم نقل و حمل. استعمومی 

 سففر خفود یتیمایک نیماش در مسافران که گیردمیبر در را نقل
 حرکفت و یانحصار نه شود انجام یجمع صورت به سفر نکنند،
)مسفی  شود انجام قیدق اریبس یبندزمان اساس بر هینقل لیوسا

 سفتمیس یعمفوم نقفل و حمفل مکمل بخش. (3193، 2جسکی
 و حمفل هیشفب نن مشخصات و است یعموم مهین نقل و حمل
 و بفوسینیم مثالً است کمتر نن تیظرف اما ،است یعموم نقل
 کشفورها اکثفر در. هسفتند یعمفوم مفهین نقل و حمل جزء ون

 یخاصف یبندزمان برنامه و رهایمس از یعموم مهین نقل و حمل
 که ییهایتاکس. کندیم گردش شهر سطح در و کندینم تیتبع
 نیفا جفزء رنفدیگیمف قفرار اسفتفاده مورد یمشارکت صورت به
 یتاکسف یاریبس یکشورها در ایبته. گردندیم محسوب ستمیس
 و حمفل عنوانبفه و شفده خار  زین یعموم مهین نقل و حمل از

 .(3131، 4استوجانوسکی) گرددمی محسوب یوکس نقل
 نظفام قایب در شهرها در یعموم نقل و حمل کارگیریبه

 ایهسیسفتم از اسفتفاده با و شهر در یعموم نقل و حمل جامع
. اسفت مکمل یامجموعه صورت به یعموم نقل و حمل متنوق

 یرهاشفه در یعموم نقل و حمل کارگیریبه تیموفق ،رونیازا
 نقفل و حمفل از یخاصف نفوق از اسفتفاده از یناشف افتهی توسعه
 کپارگفهی نظام از یناش بلکه نبوده، یبعدت، صورت به یعموم

 کففه اسففت یعمفوم نقففل و حمفل هایسیسففتم از هماهنف  و
 جینتفا و تیفمز. گرنفدیکدی مکمل و کرده یبانیپشت را گریکدی
 یتمفام نفهیبه از ینفدیبرن شهرها در یعموم نقل و حمل دیمف

 گریکفدی کنار در یعموم نقل و حمل نینو و یسنت هایسیستم

 .(3198، 6همکارانشن و ) است
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 پژوهش هایپیشینه

 داخلی يهاپژوهش

تحلیفل راهبفردی »هش ( در پفژو9213) همکارانو  خداشاهی
تهفران بفا رویکفرد مفدیریت  شفهرکالنمفدیریتی  هایگایش

، با استفاده از روش دیفی به این نتفایج دسفت «یکپارگه شهری
 بایسفتمییافتند که جهت موفقیت در مدیریت شهری تهفران 

بازنگری راهبردها صورت پذیرد و نقاط ضعف درونفی مفدیریت 
 هایفرصتداده شود و از تهران کاهش  شهرکالنیکپارگه در 

بیرونی استفاده شود. برخی از راهبردهای بازنگری را حرکت بفه 
ی دویتی و سفاختارهای هاسازماناز قدرت و  تمرکززداییسمت 

محلفی و  هفایحکومتبوروکراتی، و واگفذاری اختیفارات بفه 
 هفایطر مدیریت شهری و همچنفین واگفذاری اختیفار تهیفه 

 ند.کرده نهادهای محلی بیان ب ایمنطقهتوسعه شهری و 
شناسفایی و »( در پژوهشفی بفا عنفوان 9215حسین طال )

مدیریت شهری تهران بفا روش  هایگایشتحلیل سیستماتی، 
 کرد، ده گایش اصلی مدیریت شهری تهران را احصاء «ترکیبی

از عدم نظارت مناسب بر امور اجرایی، عدم تناسب  اندعبارتکه 
ارها )تشکیالت و میزان ارائه خفدمات(، اختیارات و وظایف و ابز
 هایدسفتگاه، سفایه انفداختن هادسفتگاههماهنگی پائین بفین 

محلفی، نبفود  هایدسفتگاهمرکزی در حوزه وظایف و عملکفرد 
اجرایفی، تفداخل بفین شفهر و  هایدستگاه ترکوگ،تقسیمات 

شهرستان در استان تهران، ضعف استفاده از خرد جمعی و نبفود 
م بین مفدیران در حفل معضفالت تهفران، کمبفود همراهی الز

 شناخت مدیران از مدیران و کمبود شناخت مردم از مدیران.

( بفففا عنفففوان 9213میکفففائیلی نمفففین ) نامفففهپایاندر 
بفر شفهر  تأکیفدمدل اداره امور شهر در ایران با  یشناسبینس»

، جهت بررسی گایش موجود بر سر راه مدیرت شفهری «تهران
نن به  یهامؤیفهه از ایگوی حکمرانی شهری و محقق با استفاد

مطابق با شرایط جامعه خود پرداختفه و نتفایج  هامؤیفهاستخرا  
موجفود  هفایگایشبفرای اجتنفاب از  دهفدیمفپژوهش نشان 

بهترین روش این است که در انتخفاب اعضفای شفورا ففارغ از 
 به کارنامه اجرایی و نفوق صرفاًتعلق سیاسی ننان و جنسیتشان 

بفا توجفه بفه نیازهفای مفدیریتی، اجتمفاعی و  هفانن ص تخ
 شود. تأملفرهنگی شهر دقت و 

 یشناسبینس»( در پژوهش 9211) ینیعابد ریمکاظمیان و 
و  یگذاراسفتیسمدیریت یکپارگه شهری در تهفران از منظفر 

بر یکپارگگی  مؤثر، با روش کمی عوامل «شهری گیریتصمیم
در  گیریتصفمیمو  یارگذاسفتیسمدیریت شفهری در سفطح 

حاصفل از  یهاافتفهی. انددهکرنمونه موردی تهران را شناسایی 
تعفداد عناصفر و  -9 عامفل: 2کفه  دهفدیماین پژوهش نشان 

روابففط متفففرز سففازمانی در  درنتیجففهو  ربففطذیکنشففگران 
ساختار توزیع قدرت در میان  -3 گیریتصمیمو  یگذاراستیس

عوامل مرتبط  -2 یگذاراستیسو  گیریتصمیم ربطذیعناصر 
و  گیریتصفمیمبا منابع و ابزار قدرت و حاکمیفت در خصفوص 

شففامل قففوانین و مقففررات موجففود شففهری،  یگذاراسففتیس
اطالعاتی و ارتباطی و توانمندی مفایی مفدیریت  یهارساختیز

در  یگذاراستیسبر عدم یکپارگگی  مؤثرعوامل  ازجملهشهری 
ظفر پاسفخگویان در صفورت مدیریت شفهری هسفتند کفه از ن

اصال  نظام و روابفط قفدرت میفان بفازیگران عرصفه شفهری، 
در مدیریت شهر تهران  یگذاراستیسامکان یکپارگگی فرایند 

 .شودمیفراهم 

 

 خارجی يهاژوهشپ

شفهری در  هفایگایش»( در پفژوهش 3192) 9نادی و غمخوار
 هفایگایش، بررسفی «هند: مروری بر اقفدامات سیاسفی اخیفر

دهفه اخیفر در  یگذاراستیسیرت شهری در هند با توجه به مد
عفدم  دهفدیمکه نتایج حاصل از پژوهش نشان  اندپرداختهنن 

و تفففویا اختیففار ناکففافی از دویففت مرکففزی بففه  تمرکززدایففی
مفدیریت شفهری شفده  هایگایشمنجر به ایجاد  یشهردویت

عوامفل اقتصفادی،  دهفدیمفنشفان  هااسفتیساست و ارزیابی 
اساسفی  هفایگایش عنوانبهاسی و ظرفیت ناکافی مدیریت سی

 نهادی نیاز به اصال  در مدیریت شهری دارند.
همفاهنگی  هفایگایش»( در مقایه 3199) 3پندی و جمیل 

بفه تجزیفه و  «شفهری: تجربفه بفنگالدش یهااستیساجرای 
شففهری  هایسیاسففتتحلیففل علففل ناهمففاهنگی در اجففرای 

قوانین  دهدمیل از این پژوهش نشان که نتایج حاص اندپرداخته
و مقررات سازمانی ناکافی و سیستم مدیریت مایی مفبهم منجفر 

درونففی و بیرونففی میففان  ناهمففاهنگیبففه نارضففایتی مقامففات و 
مرکففزی،  -نففوق ارتبففاط محلففی عالوهبففه. شففودمی هاسففازمان

 و ایگوهففای مختلففف هففاروشواحففدهای اجرایففی متفففاوت و 
ایجاد روابط کاری میان مدیریت شهری  پاسخگویی مانعی برای

 .کندمیدویت ایجاد  هایبخشو دیگر 
سیاست و عملکرد: »( در پژوهشی با عنوان 3112) 2راکدی

 هایسیسفتمدر مفدیریت شفهری و  نوظهفورکاربرد حکمرانفی 
رویکردهای سنتی در بخفش  هایگایش، به بررسی «اطالعاتی

ل فراینفدهای مختلفف مفدیریت شفام هایجنبهعمومی که بر 
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، تخصی  نقش و مسموییت بین پذیریمسموییت، گیریتصمیم
داشته است، پرداخته اسفت و  تأثیر مؤثرت و سایر نهادهای اادار

گفایش موجفود بفرای اداره  ترینمهمبا بررسی ده شهر مختلف 
شهر را بفه رسفمیت نشفناختن گفردش اطالعفات میفان همفه 

 است. فعال در اداره شهر دریافته هایدستگاه
 

 پژوهش یشناسروش
 -مبنای فلسفی این پژوهش پراگماتیزم و رویکرد نن اسفتقرایی

قیاسی است. هد  این پژوهش کاربردی است به این دییل که 
در حمل  مشیخطمنجر به شناسایی و ارائه رهنمودهای تدوین 

ی خفاص خفود هفاحلراهو نقل عمومی شهر تهران که نیازمند 
کمی( بفوده  -ه پژوهش نمیخته )کیفی، گردیده است. صبغاست

و به صفورت میفدانی صفورت پذیرفتفه اسفت. اسفتراتژی ایفن 
که برای انتخفاب  استپژوهش در بخش کیفی تحلیل مضمون 

این استراتژی ادبیات پژوهش بررسی گردید و بر این اساس و با 
حوزه حمل و نقل عمومی شهری از دیدگاه  هایگایشتوجه به 
نظر رسید نیفاز بفه بررسفی وضفع موجفود،  به ربطذیمسمویین 

 هانننحوه هماهنگی و تعامل نهادها و بررسی ساختار و کارکرد 
 سفاختاریافتهنیمه  هایمصاحبهوجود دارد که این امر از طریق 

کیففی  هفایدادهو  پذیردمیبا خبرگان علمی و اجرایی صورت 
ن کیففی اسفتفاده از فف هایدادهو برای تحلیل  گرددمیحاصل 

تحلیل مضمون که روشی است برای شناخت، تحلیل و گزارش 
و  9کیففی مناسفب اسفت )تفری هفایدادهایگوهای موجفود در 

تحلیل مضمون فرایندی است کفه در  درواقع(. 3193، همکاران
ی کیفی( به کار هاروشی کیفی )اگر نگوییم همه هاروشاکثر 
ضفمون (. در این پژوهش در تحلیل م3،9118)بویاتزیس رودمی

( استفاده شد. 3119) 2استریین  -از روش شبکه مضامین نتراید
و  این شبکه بر اساس روندی مشفخ  مضفامین پایفه )کفدها

نکات کلیدی(، مضامین سازمان دهنده )مضامین به دست نمده 
از ترکیب و تلخی  مضامین پایه( و مضامین فراگیر )مضفامین 

 کندمی مندنظام( را کل مثابهبهدر برگیرنده اصول حاکم بر متن 
از  هفاداده(. در بخفش کیففی بفرای تحلیفل 3119)استریین ، 

بهره بفرده شفد. پفس از طراحفی  ای.. دی. کیو .مکس افزارنرم
شبکه مضامین برای رسفیدن بفه اهفدا  پفژوهش بفه وسفیله 

و اطالعات به وسیله توزیفع  هاداده نوریجمعپژوهش میدانی و 
بفر تفدوین  مفؤثرعوامفل  بندیرتبهپرسشنامه میان خبرگان به 
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. Attride-Stirling 

پرداخته شد و به این منظور از روش تحلیل عفاملی  هامشیخط
 تأییفدیاستفاده شد گرا کفه هفد  از تحلیفل عفاملی  تأییدی

اطمینان از ی، ساختار عاملی منظم اسفت و زمفانی کفه بفرای 
هفایی شناسفایی شفده اسفت بفرای عوامل اصلی پژوهش گویه

 تأییفدیملی موجفود از تحلیفل عفاملی اطمینان از سفاختار عفا
(. در بخفش کمفی 9213،همکفاران)رسفویی و  شودمیاستفاده 

 .اسفمارت پفی افزارنرمشده از  نوریجمع هایدادهبرای تحلیل 
 استفاده شد. .اس .ال

این پژوهش در دو فاز صورت پذیرفت، در ففاز اول پفس از 
بفا  ارائه طر  پژوهش، مطایعه مقفدماتی مبفانی نظفری مفرتبط

عمومی صورت پفذیرفت  هایمشیخطپژوهش در حوزه تدوین 
عمومی کفه در ادبیفات  هایمشیخطبر موفقیت  مؤثرو عوامل 

 منظوربفهپیشین وجفود داشفت، مشفخ  و ارائفه شفد. ننگفاه 
گذاری مشفیخط، خبرگان علمفی و اجرایفی حفوزه سازیبومی

گفذاران اعفم از اعضفای  مشفیخطدانشگاهی،  استادانشامل )
شورای شهر تهران و شورای عفایی همفاهنگی حمفل و نقفل و 
ترافی، کشور و مدیران و مجریان شاغل در حوزه حمل و نقفل 
عمففومی شففهر تهففران( شناسففایی شففدند و از طریففق مصففاحبه 

مدون گردیفد. ایفن  هانننفر از  95نظرات  درمجموقحضوری، 
بفر موفقیفت تفدوین  مفؤثرعوامفل اوییفه ی امر منجر به احصا

اخیفر  هایدهفهعمومی در مفدیریت شفهری در  هایمشیخط
 تهران شد.

عوامل احصاء  تأییددر فاز دوم، پرسشنامه پژوهش با هد   
تدوین شد  هانناثرگذاری  بندیرتبهشده به صورت کمی و نیز 

نفر از مدیران اجرایی حوزه حمل و نقفل عمفومی  51و در میان 
بفا  درنهایفتدیفد و گر نوریجمفع هاپاسخشهر تهران توزیع و 

توجه به تجزیه و تحلیل اطالعات گزارش نهایی پژوهش ارائفه 
 شد.

اوییففه روش  هففایدادهدر ایففن پففژوهش بففرای گففردنوری 
با خبرگان علمفی و اجرایفی اسفتفاده  ساختاریافتهمصاحبه نیمه 

تنهفا از پرسشفنامه  هانن بندیاویویتشد و در مرحله بعد برای 
عوامفل  هامصاحبهت که ابتدا از طریق استفاده شد. به این صور

عمومی شهر تهران مفورد بررسفی  هایمشیخطبر تدوین  مؤثر
 هفاننعوامل دخیل بر موفقیفت  یقرار گرفت و منجر به احصا

 95پرسشفنامه  نیدر اشد و سپس پرسشنامه طراحی گردید که 
 هفانن تأییفدنیتم احصاء شده مورد بررسی قرار گرفت و پس از 

 قرار گرفت. بندیهرتبمورد 
 صورت یبیترک صورت به پژوهش نیا نکهیا به توجه با
 ابزار ییایپا و ییروا بایستمی فاز دو هر در نیبنابرا گرفته
 فاز در. ردیگ قرار یابیارز مورد پژوهش هایداده نوریجمع

 جینتا ییروا و اعتماد تیقابل نکهیا به توجه با پژوهش یفیک



 تهران یشهر تیریمد یعموم یهایمشخط نیتدو تیعوامل مؤثر بر موفق یوند و همکاران: واکاویطاسیق       44

 که است یفیک هایپژوهش در لمسائ ترینمهم از قیتحق
 انیم توافق» روش از پژوهش نیا اعتماد تیقابل سنجش یبرا

 مشابه هایداده روش نیا در که دیگرد استفاده «کدگذاران
 سپس و شودمی یکدگذار کدگذار، یشتریب تعداد ای دو توسط
 در(. 3195، لنکویکر) گرددمی محاسبه کدگذاران توافق درصد

 محققان انیم اعتماد تیقابل محاسبه یبرا نمونه حجم خصوص
 را متن درصد 31 تا 91 نیب و دارد وجود نظراختال  مختلف

 در اساس نیا بر ،(9213، همکاران و یواعظ) انددانسته یکاف
 مصاحبه 2 شامل که نمونه حجم از درصد 31 پژوهش نیا

 با فرد ،ی روش نیا در. گرفت قرار یبررس مورد شودمی
 او از و شد داده قرار پژوهش همکار عنوانبه تبطمر التیتحص

 انجام پژوهش موضوق به توجه با را یکدگذار شد درخواست
 دینبا کدگذاران از کدامچیه که است نن توجهقابل نکته. دهد

 نیا در(. 3195، لنکویکر) دینما مالحظه را یگرید یکدگذار
 یدویت تیریمد رشته در نموختهدانش فرد ،ی از پژوهش

 از حاصل جینتا و شد گرفته کم، پژوهش همکار عنوانبه
 .دی. ویک .مکس افزارنرم از حاصل «کدگذاران انیم توافق»
 درصد نیانگیم نن یمبنا بر که شد حاصل 9 جدول مطابق .ای

 نیانگیم و درصد 11 معادل کدگذاران انیم شده مشاهده توافق
 درصد حداقل) است رشیپذقابل که است 58،8 یهمبستگ
 فاز در (.است درصد موردقبول یهمبستگ حداقل و 81 توافق

 ییروا» روش از پرسشنامه ییروا نزمون یبرا پژوهش یکم
 از یتعداد نظرات از منظورنیبد و شد برده بهره «محتوا

 و شد استفادهگذاری مشیخط حوزه در یدانشگاه خبره استادان
 هانن تأیید به نظر مورد اصالحات از پس شده هیته پرسشنامه

 کرونباخ ینیفا روش از زین ییایپا نزمون یبرا. شد دهیرس
 31 از شیب گون که دیگرد محاسبه %85 معادل که شد استفاده
 .گرفت قرار تأیید مورد پژوهش نوریجمع ابزار ییایپا بود درصد

 

 قابلیت اعتماد در بخش کیفی پژوهش. 1جدول 

 

 

 

 

 
در فاز  استپژوهش نمیخته با توجه به اینکه رویکرد این 

نخست کیفی، جامعه نماری شامل نخبگان علمی و اجرایی 

                                                                   
. Kirilenko 

و حمل و نقل عمومی شهر تهران گذاری مشیخطدر حوزه 
هدفمند و گلویه برفی  گیرینمونهکه با استفاده از  است

 هامصاحبهانتخاب شدند و پس از رسیدن به اشباق نظری 
نفر خبره  3مصاحبه ) 95پایان یافت و به این ترتیب تعداد 

نفر خبره اجرایی( اشباق نظری حاصل گردید. در  1علمی و 
نماری خبره  استادانفاز کمی جامعه نماری بنا به توصیه 

 استتهران شامل مدیران حوزه حمل و نقل عمومی شهر 
که در این پژوهش مدیران این حوزه در شهرداری تهران 

ا استفاده از فرمول و ب باشندمینفر  51انتخاب شدند که 
تعیین شد که پس از توزیع  63کوکران حجم نمونه 

 پرسشنامه دریافت گردید. 43تعداد  هاپرسشنامه

 

 پژوهش هاییافته
 از استفاده با پژوهش، یفیک بخش از حاصل جینتا اساس بر

 ویک مکس افزارنرم توسط لیتحل و توصیفی یکدگذار
 و دهنده سازمان نمضمو 4 ه،یپا مضمون 95 تعداد ،ایدی

 نیمضام شبکه درنهایت و شد حاصل ریفراگ مضمون ،ی
 اساس نیا بر. شودمی مالحظه 9 شکل در که گرفت شکل
 در مؤثر یدیکل عوامل عنوانبه دهنده سازمان نیمضام

 و شد حاصل تهران شهر هایمشیخط نیتدوموفقیت 
 انهاده ساختار نهادها، یهماهنگ نحوه نهادها، فیوظا شامل

 کرد انیب توانمی اساس نیا بر. است یطیمح طیشرا و
 ینظارت نهاد و ساختار اصال  ف،یوظا میتقس در نق 

 ساختار دهنده سازمان مضمون در هیپا نیمضام عنوانبه
 گردش دویت، تیحما شبکه، یابیارز است، مطر  نهادها

 مضمون در هیپا نیمضام عنوانبه خدمات بهبود و اطالعات
 روابط، در ابهام است، مطر  نهادها فیوظا ندهدهسازمان

 در تعامل و یشهر یکپارگه تیریمد ،کنندههماهن  نهاد
 نحوهدهنده سازمان مضمون در هیپا نیمضام عنوانبه نهادها

 ،یاسیس تیریمد ،هاتحریم است، مطر  نهادها یهماهنگ
 نیقوان اصال  و یسازفرهن  ،زیستمحیط از حفاظت

 طیشرا دهندهسازمان مضمون در هیپا نیمضام عنوانبه
 یفیک بخش لیتحل کار انیپا با. است مطر  یطیمح

 .دیگرد جادیا 9 شکل صورت به نیمضام شبکه پژوهش

 نام مصاحبه همبستگی درصد توافق

48% 48 PA 

48% 47 PC 

47% 06 PG 

 میانگین 0/04 46%
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 شبکه مضامین. 1شکل  

 

یا رد نتایج حاصل از  تأییددر بخش کمی پژوهش به بررسی 
بر  مؤثرعوامل  تأثیربخش کیفی و نیز محاسبه ضریب 

در بخش حمل و نقل عمومی شهر تهران  هامشیخطتدوین 
 هاییافتهپرداخته شد. بر اساس  PLS افزارنرمبا استفاده از 

فرضیات ذیل را در خصوص  توانمیبخش کیفی پژوهش 
حمل و نقل  هایمشیخطبر موفقیت تدوین  مؤثرعوامل 

 کرد: عمومی مطر 
و  حمل هایمشیخطوظایف نهادها بر موفقیت تدوین   -

 .است مؤثرنقل عمومی شهری تهران 

 هایمشیخطنحوه هماهنگی نهادها بر موفقیت تدوین    -
 .است مؤثرحمل و نقل عمومی شهری تهران 

حمل و  هایمشیخط نیتدو تیساختار نهادها بر موفق -
 .است مؤثرتهران  یشهر ینقل عموم

حمل و  هایمشیخط نیتدو تیبر موفق یطیمح طیشرا -
 .است مؤثرتهران  یشهر یمنقل عمو

 رد،یقرار گ یپژوهش مورد بررس نیا یهاهیفرضاز ننکه  قبل
بودن  حیاز صح نانیبرازش مدل به جهت اطم هایشاخ 
 نییتع بیضربرازش مدل از  نییتع یشد. برا نییمدل تع

مهم  یارهایاز مع یکی عنوانبه نییتع بیاستفاده شد. ضر
 ،ی تأثیر ةدهندننشااست و  یمدل ساختار یدر بررس

 ،1،91است و سه مقدار  زادرون ریمتغ ،یبر  زابرون ریمتغ
 ف،یضع ریمقاد یمقدار مالک برا عنوانبه 1،53و  1،22

 بیکه ضر ی. زمانشودمیدر نظر گرفته  یمتوسط و قو
که مدل از  کرد انیب توانمیباشد  شتریب 1،22از  نییتع

(. بر 9213،همکارانو  یبرخوردار است )رسوی یبرازش خوب
ساختار  ریمتغ یپژوهش برا نیدر ا نییتع بیاساس ضر نیا

، 1،89معادل  یطیمح طیشرا ری، متغ1،68نهادها معادل 
 فیوظا ریو متغ 1،85 ینهادها مساو ینحوه هماهنگ ریمتغ

نشان  3حاصل شده است که در جدول  1،32نهادها معادل 

 داده شده است.

 ن برازش مدل پژوهشضریب تعیین در تعیی. 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 یپژوهش مورد بررس هایفرضیهبرازش مدل  تأییداز  پس
و  دتأییدر خصوص  PLS لیحاصل از تحل جیقرار گرفت. نتا

 PLS افزارنرمپژوهش با استفاده از  اتیفرض دییتأ عدم ای

که  گونههماننشان داده شده است.  2و جدول  3در شکل 

 نیا هایفرضیهدر خصوص  توانمی شودمیمالحظه 

 :کرد انیپژوهش ب
وظایف نهادها  تأثیرگذاریپژوهش مبنی بر  .اول فرض
تهران با حمل و نقل عمومی شهر  هایمشیخطبر تدوین 

R square adjust R square متغیر 
 ساختار نهادها 75/0 75/0

 شرایط محیطی 58/0 50/0

نحوه هماهنگی  58/0 58/0
 نهادها

 وظایف نهادها 57/0 57/0
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در  است 91،23در نن معادل  Tتوجه با ننکه مقدار نماره 
 قرار گرفته است. تأییددرصد مورد  11سطح اطمینان 

 نحوه تأثیرگذاریپژوهش مبنی بر  .فرض دوم
حمل و نقل  هایمشیخط نینهادها بر تدو هماهنگی

در  66،33معادل  Tتهران با محاسبه نماره  یشهر یعموم
 قرار گرفته است. تأییددرصد مورد  11 نانیسطح اطم

ساختار  تأثیرگذاریبر  یپژوهش مبن .فرض سوم 
 یشهر یحمل و نقل عموم هایمشیخط نینهادها بر تدو

 نانیدر سطح اطم 6،651معادل  Tتهران با محاسبه نماره 
 قرار گرفته است. تأییددرصد مورد  11

 طیشرا تأثیرگذاریبر  یپژوهش مبن .چهارم فرض
 یشهر یحمل و نقل عموم هایمشیخط نیبر تدو یطیمح

 نانیدر سطح اطم 93،61معادل  Tتهران با محاسبه نماره 
 قرار گرفته است. تأییددرصد مورد  11

 نیتدو تید در موفقکر انیب توانمی ،نیبنابرا
شهر تهران نحوه  یحمل و نقل عموم هایمشیخط

 طیو شرا نهادها فینهادها، ساختار نهادها، وظا یهماهنگ
 .است تأثیرگذار یطیمح

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 پژوهش اتیفرض دییتأعدم ایو  دییدر خصوص تأ PLS لیحاصل از تحل جینتا .2شکل 

 

 ومی شهر تهرانعم نقل و حمل هایمشیخط نیتدو بر مؤثر عوامل داریمعنی سطح و T نماره .3 جدول

 ابعاد مدل Tآماره  داريمعنیسطح 

 نهادها وظایف 75/81 000/0

 نحوه هماهنگی نهادها 22/77 000/0

 ساختار نهادها 57/5 000/0

 شرایط محیطی 71/85 000/0

 
 تأثیرو اینکه  هامؤیفهاز این  هرکدام تأثیرگذاریبرای تعیین 

بر موفقیت  اثرگذارتر هامؤیفهنسبت به سایر  هامؤیفهاز  ی،کدام
ضریب مسیر  حمل و نقل عمومی است از هایمشیخطتدوین 

نشان داده شده  4استفاده شد و نتایج حاصل به صورت جدول 
د نحوه هماهنگی نهادها با کربیان  توانمیاست. بر این اساس 

بیشتری نسبت شرایط محیطی با  تأثیر 13129ضریب مسیر 
و  13861، وظایف نهادها با ضریب مسیر 13119ضریب مسیر 

 یعامل لیتحل جینتا رد.دا 13359ساختار نهادها با ضریب مسیر 
 مؤثر عوامل مدل ابعاد سطح در ،یاصل یرهایمتغ یبرا تأییدی

 در تهران شهر یعموم نقل و حمل هایمشیخط نیتدو بر
 یبرا تأییدی یعامل لیحلت جینتا و است مشاهدهقابل 6 جدول

 1و  5،3،8 جداول در مدل یاصل یرهایمتغ از هرکدام
 .است مشاهدهقابل
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 تهران یشهر یعموم نقل و حمل هایمشیخط نیتدو بر مؤثر عوامل ریمس بیرض. 4جدول 
 

 

 

 

 و نقل عمومی شهر تهران حمل هایمشیخطبر تدوین  مؤثرابعاد مدل عوامل  تأییدینتایج تحلیل عاملی . 4جدول 

 بار عاملی شاخص متغير
بر تدوین  مؤثرعوامل 

حمل و نقل  هایمشیخط
 عمومی شهر تهران

 57/0 وظایف نهادها

 58/0 نحوه هماهنگی نهادها

 75/0 ساختار نهادها

 58/0 شرایط محیطی

 
برای  تأییدیبا توجه به بار عاملی گزارش شده تحلیل عاملی 

 مؤیفههر گهار  ،است. بنابراین رشیپذقابلمدل ابعاد اصلی 
وظایف نهادها، نحوه هماهنگی نهادها، ساختار نهادها و شرایط 

حمل و نقل عمومی شهری  هایمشیخطمحیطی بر تدوین 
 هستند. مؤثرتهران 

 

 برای متغیر وظایف نهادها تأییدینتایج تحلیل عاملی . 4جدول 
 بار عاملی شاخص متغير

 دهاوظایف نها

 

 18/0 ارزیابی شبکه

 51/0 بهبود خدمات

 15/0 حمایت دویت

 15/0 گردش اطالعات

  تأییدیبا توجه به مقادیر بار عاملی گزارش شده تحلیل عاملی 
 

 .است رشیپذقابلبرای متغیر وظایف نهادها 

برای متغیر نحوه هماهنگی نهادها تأییدینتایج تحلیل عاملی  .4جدول   

 بار عاملی شاخص متغير
 نحوه هماهنگی نهادها

 
 
 

 52/0 ابهام در روابط

 57/0 تعامل نهادها

 55/0 مدیریت یکپارگه شهری

 55/0 کنندههماهن نهاد 

 

 است. رشیپذقابلبرای متغیر نحوه هماهنگی نهادها    تأییدیبا توجه به مقادیر بار عاملی گزارش شده تحلیل عاملی 

 

 نمادهابرای متغیر ساختار  تأییدییل عاملی نتایج تحل. 4جدول  

 بار عاملی شاخص متغير
 ساختار نهادها

 
 

 83/1 نهاد نظارتی
 63/1 نق  در تقسیم وظایف

 56/1 اصال  ساختار

 

 ابعاد مدل ضریب مسير
 وظایف نهادها 571/0

 نحوه هماهنگی نهادها 178/0

 ساختار نهادها 588/0

 شرایط محیطی 108/0
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 .است رشیپذقابل نهادها ساختار ریمتغ یبرا  تأییدی یعامل لیتحل شده گزارش یعامل بار ریمقاد به توجه با

 

 یطیمح طیشرا یبرا تأییدی یعامل لیتحل جیانت. 4جدول 

 بار عاملی شاخص متغير
 شرایط محیطی

 

 75/0 مدیریت سیاسی

 12/0 یسازفرهن 

 51/0 زیستمحیطحفاظت از 

 50/0 هاتحریم

 51/0 اصال  قوانین

 

 تأییفدی یعامل لیتحل شده گزارش یعامل بار ریمقاد به توجه با

 .است رشیپذقابل یطیمح طیشرا ریمتغ یبرا

 نیتففدو بففر مففؤثر عوامففل مففدل یعففامل لیففتحل جینتففا

 کفه داد نشفان تهفران شفهر یعموم نقل و حمل هایمشیخط

. است داریمعن مدل یپارامترها و اعداد هیکل و مدل ابعاد یتمام

 نیشفتریب یدارا خفدمات بهبود بعد نهادها فیوظا ابعاد انیم از

 نهففاد بعففد نهادهففا انیففم یهمففاهنگ ابعففاد در اسففت، تیففاهم

 نهادهفا ساختار ابعاد در دارد، را تیاهم نیشتریب کنندههماهن 

 طیشفرا ابعفاد در و دارد را تیفاهم نیشفتریب ینظفارت نهفاد بعد

. دارد را تیفاهم نیشفتریب زیستمحیط از حفاظت بعد یطیمح

 یعفامل لیفتحل و استرپ بوت هیرو با یبار عامل نزمون 2 شکل

 .دهدمی نشان را یینها مدل تأییدی

 
 استرپ بوت هیرو با تأییدی یعامل لیتحل .3 شکل

 

 یریگجهینتحث و ب
مباحف  مطفر  در  تفرینمهمعمومی از گذاری مشیخطفرایند 

، در ایفن فراینفد مرحلفه تفدوین اسفتحوزه اداره امور عمومی 
از اهمیففت بسففیاری برخففوردار اسففت و بسففیاری از  مشففیخط

را  مشیخطمشکل در اجرای  ترینگبزراندیشمندان این حوزه 
 داننفدمیعدم توجه به تمهیدات خفاص در مرحلفه تفدوین نن 

زمفانی کفه  هامشفیخط(. اهمیت تدوین موففق 9213)دنهارت،
 دوگنفدانهستند  تأثیرگذارو نهادهای متعددی بر نن  هاسازمان
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 درمجموقاین موارد است و  ازجملهکه مدیریت شهری  شودمی
میت در مدیریت شهری، حمفل و نقفل عمفومی مباح  حائز اه

شهری به دییل اثر فزاینده بر رضایت شهروندان و سفطح رففاه 
و در این پفژوهش در جهفت شناسفایی  استاجتماعی در شهر 

شهر تهران به ارائفه مفدل  هایمشیخطبر تدوین  مؤثرعوامل 
پایفه و مبنفای تفدوین  توانفدمیپرداخته شده است. این مفدل 

 یهفاربطیذو  نفعانیذبرای همه  هامشیخطفق مناسب و مو
سازمانی باشد و همچنین منجر به ایجاد رضایت در شفهروندان 

مناسب و با رفاه اجتماعی بفاال گفردد. در ایفن  و داشتن شهری
پژوهش بفا اسفتفاده از شفبکه مضفامین اسفتخراجی از تحلیفل 
 مضمون به ارائه گهار فرضیه در بخش کمی پرداخته شد که بفا

مورد تحلیل قرار گرفتفه شفد و  .اس .ال .پی افزارنرماستفاده از 
 هامؤیفهشدند. سپس ساختار عاملی  تأییدهر گهار مورد فرضیه 

حمفل و  هایمشفیخطبر تدوین  مؤثرو متغیرهای مدل عوامل 
معاونفت  ری تهران از دیدگاه روسفا و معاونفاننقل عمومی شه

ررسی قرار گرففت. در حمل و نقل عمومی شهری تهران مورد ب
تحلیل عاملی، صحت و سقم ساختار عاملی مجموعه متغیرهای 
مشاهده شده مورد نزمون قرار گرفت و نتایج تحقیفق نشفان از 

 هاییافتفهی مدل دارد. بفر اسفاس هامؤیفهتمامی ابعاد و  تأیید
 هایمشیخطبرای تدوین موفق  کردبیان  توانمیاین پژوهش 

 مفؤثربه گهار عامل  بایستمیتهران  حمل و نقل عمومی شهر
که بر اساس ضریب مسیر حاصفل از تحلیفل  کردو مهم توجه 

بیشتر شفامل  اثرگذاریرا به ترتیب  هانن توانمی .اس .ال .پی
، شرایط محیطفی 1،129نحوه هماهنگی نهادها با ضریب مسیر 

و  1،861، وظایف نهادها با ضریب مسیر 1،119با ضریب مسیر 
 در نظر گرفت. 1،359هادها با ضریب مسیر ساختار ن

اثرگذارترین بعد مدل بر ایجاد همفاهنگی میفان نهادهفای 
دارد، در  تأکیدحمل و نقل عمومی  هایمشیخطبر تدوین  مؤثر

نیز هماهنگی پفائین میفان  9215پژوهش حسین طال در سال 
اصفلی مفدیریت شفهری  هایگایشیکی از  عنوانبه هادستگاه

انجفام شفده  تأییفدیست. بر اساس تحلیل عاملی مطر  شده ا
هماهنگی نهادها، گهار شفاخ  نهفاد  مؤیفه هایشاخ برای 

، ابهام در روابفط، مفدیریت یکپارگفه شفهری و کنندههماهن 
 ،بنفابراین .مطفر  شفد هفاننتعامل نهادها به ترتیفب اهمیفت 

 هامشفیخطاذعان داشت در راسفتای تفدوین مناسفب  توانمی
 نهفاد،یعامل ایجاد هماهنگی میان نهادها از طریق  ترینمهم

ابهام در روابط را از بفین بفرد.  بایستمیو  است کنندههماهن 
همچنین ضرورت وجود مدیریت یکپارگفه شفهری امفر بسفیار 

( 9211) ینیعابفد ریمکه کاظمیان و  گونههماناست  توجهقابل
ا ننچفه مفدیریت شفهری ر نماینفدمیدر پژوهش خفود مطفر  

عدم اعتماد دویت مرکزی به نهادهفای محلفی  کندمیتضعیف 

نیفز در پفژوهش خفود در سفال  همکفارانو خداشاهی و  است
عففدم تمرکززدایففی از قففدرت و واگففذاری قففدرت بففه  9213

گایشفی در  عنوانبفهمحلی و مدیریت شفهری را  هایحکومت
و نفادی و  انفدگرفته موفقیت مدیریت مناسب شفهری در نظفر

( نیز عدم تمرکززدایی و تفویا اختیار ناکافی از 3192غمخوار )
 هفایگایشرا منجفر بفه ایجفاد  یشهردویتدویت مرکزی به 
اذعان داشت زمفانی  توانمی ،. بنابرایندانندمیمدیریت شهری 

که دویت مرکفزی بفه نهادهفای محلفی اعتمفاد کنفد و ایجفاد 
 نسبت به حفل توانمیمدیریت شهری یکپارگه را ممکن سازد 

بسففیاری از مسففائل کنففونی شففهر تهففران بففا تففدوین موفففق 
 امیدوار بود. هامشیخط

بففر تففدوین  مففؤثردومففین بعففد  عنوانبففهشفرایط محیطففی 
حمل و نقل عمومی شهر تهران مطر  شفد و بفر  هایمشیخط

پفنج  مؤیفهاین  هایشاخ برای  تأییدیاساس تحلیل عاملی 
  قففوانین، ، اصففالهففاتحریم، زیسففتمحیطمففورد حفاظففت از 

و مدیریت سیاسی به ترتیب اهمیت مورد پذیرش  سازیفرهن 
در موفقیت تفدوین  کردبیان  توانمیقرار گرفتند. بر این اساس 

حمل و نقفل عمفومی شفهری تهفران توجفه بفه  هایمشیخط
با توجه به شرایط کنونی شهر تهفران بفه  محیطیزیستمسائل 

و  زیسفتمحیط نن بفر بلندمفدتیحاظ نیفودگی هفوا و اثفرات 
 تففرینمهم عنوانبفهسفالمت شفهروندان بسفیار مهففم اسفت و 

. کفردبفه نن توجفه  بایسفتمیشرایط محیطفی  مؤیفهشاخ  
 یانفهیزمدیگر عامل  عنوانبه هاتحریمهمچنین یزوم توجه به 

حمفل و نقفل عمفومی شفهر  هایمشفیخطدر تدوین مناسفب 
بففر  . قففوانین و مقففررات موجففود بسففیاراسففتتهففران مطففر  

مدیریت شهری اثرگذار هسفتند گذاری مشیخطو  گیریتصمیم
( نیفز ایفن مسفمله 9211) ینیعابد ریمو در پژوهش کاظمیان و 

( نیز قوانین 3199مورد توجه قرار گرفته است و پندی و جمیل )
مفدیریت شفهری  هفایگایشو مقررات نامناسب را علت ایجاد 

  کلیدی دیگفر در شاخ عنوانبه سازیفرهن . یزوم دانندمی
نن در شفهر  تبعبفهشرایط محیطی مطر  گردید که در ایران و 

 نمایدمیتهران وجود فرهن  فردگرا مشکالت بسیاری را ایجاد 
( نیز در پژوهش خود مطر  9215که حسین طال ) گونههمانو 

کرده است ضعف استفاده از خرد جمعفی و نبفود همراهفی الزم 
 اسفتن  فردگرا در مفدیریت مفا بین مدیران که نشان از فره

. مدیریت سیاسی نیفز گرددمی نامناسب یگذاراستیسمنجر به 
محیطی مطر  گردید که در  هایشاخ یکی دیگر از  عنوانبه

( نیز یزوم توجه به ایفن امفر در 9213میکائیلی یمین ) نامهپایان
در انتخفاب اعضفای شفورای شفهر  ژهیوبفهمدیریت شفهری و 

( نیفز عامفل سیاسفی را 3192دی و غمخوار )و نا استضروری 
 .اندهکردگایش اساسی در مدیریت شهری مطر   عنوانبه
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عنوان سومین مؤیفه مفؤثر بفر در این پژوهش وظایف نهادها به
های حمل و نقل عمومی شفهر تهفران مطفر  مشیتدوین خط

های این مؤیفه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی شد و شاخ 
د خدمات، گردش اطالعات، حمایت دویت و ارزیفابی شامل بهبو

تفرین شفاخ  در عنوان مهمشبکه اسفت. بهبفود خفدمات بفه
های وظففایف نهادهففای مففؤثر در موفقیففت تففدوین مؤیفففه

های حمل و نقل عمومی شهری به ایفن نکتفه اشفاره مشیخط
بایسفت بفه تفدوین نقفش میدارد که کلیه نهادهای مؤثر و ذی

بهبفود  در جهفتنقفل عمفومی شفهری  های حمل ومشیخط
خدمات بپردازند و به این وسیله جذابیت حمفل و نقفل عمفومی 
شهری را افزایش دهند و منجر شفوند شفهروندان در سففرهای 

ی خود بفه میفزان بیشفتری از نن اسفتفاده نماینفد و شهردرون
درنهایت مدیریت شهری و شهروندان از نثار مثبت نن از قبیفل 

ی و مشکل همزاد نن یعنفی نیفودگی هفوا کاهش ترافی، شهر
عنوان دومین شاخ  مهفم گردند. گردش اطالعات به مندبهره

مطر  گردیده است که با توجه به ننکه اطالعات پایه و اسفاس 
تفوان انتظفار داشفت بفدون گذاری مناسب اسفت نمیمشیخط

های مفوفقی تفدوین مشفیداشتن اطالعات مناسب بتفوان خط
های مشفیاست نهادهای مؤثر بر تفدوین خطضروری  ،یذا .کرد

حمل و نقل عمومی شهر تهران بفه ایفن مهفم توجفه نماینفد و 
هفا برقفرار گفردد، در پفژوهش امکان گردش اطالعات میان نن

ترین گایش در اداره مناسفب شفهر بفه ( نیز مهم3112راکدی )
های فعفال رسمیت شناختن گردش اطالعات میان همه دستگاه

 است. در اداره شهر
عنوان سومین شفاخ  در مؤیففه وظفایف حمایت دویت به

های حمفل و نقفل عمفومی مشفینهادهای مؤثر در تدوین خط
های صورت گرفته شهر تهران مطر  شده که بر اساس مصاحبه

تفوان حمایفت با خبرگان علمی و اجرایفی در بخفش کیففی می
دویت را در اعطای قدرت به نهادهفای محلفی در اداره شفهر و 
حمایت مایی از نهادهای محلی بیان کرد. ارزیابی شبکه حمل و 

های مهم در مؤیفه وظفایف نهادهفا در نقل نیز از دیگر شاخ 
های حمل و نقل عمومی شهری تهران مشیتدوین مناسب خط

اساس نتایج بخش کیفی این پژوهش شامل ارزیابی است که بر
متخصف   فنی و اجتماعی است. ارزیابی فنی توسط واحفدهای

بایسفت صفورت بگیفرد و ارزیفابی در حمل و نقفل عمفومی می
های مشفیاجتماعی توسط عمفوم شفهروندان در خصفوص خط

دو بایست انجام شود کفه در حمل و نقل عموی شهر تهران می
هفا قابفل ها و پفس از اجفرای ننمشیقبل از اجرای خط سطح

 تنظیم است.
های مشفیخطنخرین مؤیفه مهم اثرگذار بر تفدوین موففق 

و حمففل و نقففل عمففومی شففهر تهففران سففاختار نهادهففا اسففت 

شامل  تأییدیبا استفاده از تحلیل عاملی  مؤیفهاین  هایشاخ 
نهاد نظارتی، نق  در تقسیم وظایف و اصال  ساختار به ترتیب 
اهمیت مورد پذیرش قرار گرفت. با توجه به اینکه در ی، بعد از 

شد در این بعد به  تأکیدشهری مدل به ایجاد مدیریت یکپارگه 
 توانمیگردیده است که بر این اساس  تأکیدوجود نهاد نظارتی 

 واگذاری قدرت از دویت مرکزی به نهادهای محلفیبا  کردبیان 
مناسب شهری وجود نهاد نظارتی  هایمشیخطتدوین  منظوربه

تقسفیم  بایسفتمیدر سطو  باالتر ضفروری اسفت. همچنفین 
 هایمشفیخطدهای مختلف اثرگذار در تدوین وظایف میان نها

حمل و نقل عموی شفهری تهفران صفورت پفذیرد و از دیگفر 
این است کفه سفاختار مناسفب  مؤیفهمهم در این  هایشاخ 

بر تدوین  مؤثرطراحی گردد و نحوه توزیع قدرت میان نهادهای 
با در نظر گرفتن مدیریت یکپارگفه شفهری معفین  هامشیخط

( نیففز 9211) ینیعابفد ریفمهش کاظمیففان و شفود کفه در پفژو
 ربفطذیمشخ  نبودن ساختار توزیع قدرت در میفان عناصفر 

مناسففب  گذاریسیاسففترا در  گذاریسیاسففتو  گیریتصففمیم
 .انددانستهشهری ضروری 
حاصل از این پژوهش پیشنهاد  هاییافتهاساس در پایان بر

 :گرددمیزیر مطر  
 دویفترگه شهری، الزم اسفت برای رسیدن به مدیریت یکپا -

 ،یمحلف فیوظفامحلفی،  نهادهفایمرکزی ضفمن اعتمفاد بفه 
را بفه نن واگفذار نمایفد و  نن به متناسب یمای منابع و اراتیاخت
 تیریمفد و کنفد تیتقو را یشهر تیریمد گاهیجا صورتنیبد

 از نفهیبه شفکل جادیا و یدرون ساختار دیتجد ضمن زین یشهر
 و حمل حوزه در اراتیاخت و فیوظا با متناسب سازمان و ساختار

 منظوربفه شفهر در دویفت نفدگانینما بفا یشفهر یعمفوم نقل
 .دینما عمل هماهن  یعملکرد و ییاجرا انسجام و یکپارگگی
 ح،یصر( یهیتنب و یقیتشو نیقوان) یقانون یسازوکارها جادیا -

از مفدیریت یکپارگفه شفهری  تیحما یبرا االجراالزم و شفا 
 ،. بنفابراینابفدیینمبدون وجود نن این مهم تحقق  الزم است و

 تیریمفد تیمشفروع کفه یقفانون و یحقفوق جامع نظام نیتدو
 ،یسفازمان شفده فیفتعر سفطح تفرینمهم عنوانبفه را یشهر
 .است یضرور بشناسد، تیرسم به یتیحاکم و یتیریمد
 در ریزیبرنامه وگذاری مشیخط نخست گام ننکه به توجه با -
 و اسفت نن موجفود تیوضع از کامل نقشه داشتن ،یاحوزه هر
 گفرددمین ففراهم قیفدق نمفار از یریفگبهره بفدون نقشفه نیا

 نقفل حمل و از کامل و موقعبه ق،یدق نمار وجود به ازین نیبنابرا
 مرکفز جفادیا ،بنفابراین. است مشهود کامالً تهران شهر یعموم
بفال نن ایجفاد و به دن تهران شهر یعموم نقل و حمل نمار ارائه

 مختلفف سفطو  در اطالعات گردشی، شبکه اینترنتی جهت 
 عیسفر یبرقفرار و اطالعفات به هاسازمان یدسترس و یسازمان
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 یکفی یشهر یعموم نقل و حمل بر مؤثر ینهادها انیم ارتباط
 و حمفل یارتقفا جهت در بایستمی که است یدیکل مسائل از

 .است توجه مورد تهران شهر یعموم نقل
 انیففم یهمففاهنگ و یهمکففار مشففارکت، فرهنفف  جیروتفف -

 یعمفوم نقل و حمل هایمشیخطتدوین  بر مؤثر یهاسازمان

 از تفوانمی راسفتا نیفا در و رسفدیمفالزم  نظر به تهران شهر
 رده رانیمفد حضفور بفا ییهانشست و گفتگو جلسات یبرگزار
 دجفایا از زین و جست بهره اثرگذار و نفعیذ یهاسازمان یباال

 تحقفففق یراسفففتا در هاسفففازمان نن انیفففم ییهانامفففهتفاهم
 .کرد استفاده هایهمکار
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