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 بر کاهش ترافیک شهری کارت پارکبررسی تاثیر سیستم 

 شهرقزوینو افزایش رضایت شهروندان  
 

 3، وهاب میزانی  2 *، پریساجباری 1محمد مهدی مظفری

 استادیاردانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(قزوین، دانشکده مدیریت-1

 خمینی)ره(قزوین، کارشناس فنی مرکز کنترل ترافیک شهرداری قزوینکارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل، دانشگاه بین المللی امام  -2

 لیزبون پرتغال، معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری قزوین-دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه لوزافونا -3

 
 چکیده:

قزوین می بر کاهش ترافیک شهری و افزایش رضایت شهروندان شهر  پارککارتهدف از این تحقیق بررسی تاثیر سیستم 

باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه رانندگان خودرو های سواری شهر قزوین می باشد؛ که حجم نمونه با استفاده از 

نفر برآورد شده که با استفاده از روش تصادفی ساده پرسشنامه ها در میان اعضای جامعه توزیع شده  383فرمول کوکران 

یایی پرسشنامه، از معیار آلفای کرونباخ و جهت بررسی روایی از روایی صوری است. در این پژوهش جهت اطمینان از پا

استفاده  SPSSاستفاده شده است. همچنین جهت بررسی رابطه بین متغیرها و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری 

هروندان و کاهش ترافیک با رضایت ش کارت پارکشده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین پیاده سازی سیستم 

شهری رابطه معنادار وجود دارد. دیگر نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان رضایت شهروندان از پیاده سازی سیستم 

و افراد با سنین باالتر و  شتهبا گروههای سنی مختلف و با سطح تحصیالت مختلف نیز تفاوت معنادار وجود دا کارت پارک

رضایت بیشتری از این طرح داشته اند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که زنان نسبت به  نیز سطح تحصیالت باالتر

 اند.داشته کارت پارکمردان رضایت بیشتری از سیستم 

  
 ترافیک،رضایت شهروندان،رابطه معنادار،تفاوت معنادار. پارک،کاهش : سیستم کارتواژه های کلیدی
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 مقدمه -1

اختراع خودرو تا به امروز، هر روز تعداد بیش تری از آن وارد خیابان های شهرها شده و در نتیجه آن روز به روز از زمان 

ترافیک بیشتر از قبل می شود. امروزه خیابان های پرتراکم با صف خودروهای به هم چسبیده، چهره اصلی کالن شهرها را در 

ف و یش مصرافز، اتولیدی باالان ثر میزاد، در افرت و اخدما، کاالو جایی جابه و یع زیش توافزا . [1ذهن تداعی می کند]

[. شهر قزوین نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ترافیک 2ست]ط به آن شده امربوت مشکالو فیک اتروز سبب برنیز جمعیت 

گزارش معاونت حمل و نقل و های اخیر بوده است. به گونه ای که بر اساس انکار طی سالیکی از معضالت مهم و غیرقابل 

خانوار است که این رقم 177دستگاه خودرو به ازاء هر  07ترافیک شهرداری قزوین سرانه مالکیت وسیله نقلیه در شهر 

جواری با پایتخت و وجود شهرکهای اتومبیل به ازاء هر یک هزار نفر جمعیت است. از طرفی این شهر به دلیل هم 247معادل

رویه تعداد وسایل نقلیه شده اجرپذیری روبرو بوده و همین امر سبب افزایش جمعیت شهری و رشد بیصنعتی با پدیده مه

آلودگی صوتی، مصرف باالی  وبر ایجاد ترافیک، آلودگی هوا وهاست. افزایش حجم خوردروها و سفرهای درون شهری عال

ای اصلی ایجادکرده است؛ بطوریکه شهروندان برای هسوخت و ... معضلی جدید به نام کمبود فضای پارک در معابر و خیابان

 شوند.جای پارک زحمات فراوانی را متحمل میپیداکردن

های اخیر با توجه به حجم وسیع خودروهای شخصی در سطح شهرهای بزرگ، پیداکردن فضای پارک برای این  در سال

مامی نقاط کشور وجود داشته و طرح های مختلفی نیز خودروها یکی از دغدغه های رانندگان شده است. امروزه این معظل در ت

جهت رفع آن ارائه و اجرا شده است. که یکی از اصلی ترین و تاثیرگذار ترین این طرح ها، مدیریت پارکینگ های حاشیه 

 [. 3خیابان از طریق ایجاد سیستم کارت پارک جهت مدیریت و نظم دهی فضاهای پارک حاشیه ای بوده است]
 

 و ضرورت پژوهش اهمیت -2

درصد از ترافیک هسته اصلی شهر ناشی از تردد رانندگانی است که به دنبال فضایی برای پارک  37در کالنشهرها بیش از 

خودروهای خود هستند؛ این رانندگان با حرکت آهسته خود، دور زدن های پی در پی، سردرگمی و پارک دوبل باعث تشدید 

لی است که همه شهروندان با آن درگیر بوده و ساعتها وقت پر ارزش خود را ازدست ترافیک منطقه می شوند. این مشک

 [.4دهند]می

دقیقه زمان خود را برای پیدا کردن فضای پارک صرف می کندد. بدر    33تا  13در هسته اصلی کالنشهرها هر راننده حدود 

تجوی فضای پارک مصرف می شود کده مصدرف ایدن    میلیون لیتر بنزین برای جس ۶تا  3های بعمل آمده، روزانه اساس پژوهش

 [.4میزان سوخت، عالوه بر اتالف انرژی و وابستگی به واردات بنزین، آلودگی هوای کالنشهرها را نیز به همراه دارد]

یکی از راهکارهای موجود برای کاهش حجم ترافیک کاهش ترددهای غیر ضروری و اعمال محدودیت برای رانندگان است. 

بدا هددف سداماندهی و مددیریت پدارک      هدا  ساس، چند سالی است شهرداری قزوین با توجه به افزایش روزافزون خدودرو بر این ا

های پارک خودرو و جلدوگیری از  ها بین همه افراد جامعه، محدود کردن محلای برای توزیع عادالنه پارک حاشیه خیابانحاشیه

هدای عمدومی، در منداطق    ارکیندگ پتردد و ترغیب رانندگان بده اسدتفاده از   های طوالنی، کاهش بار ترافیکی محورهای پرتوقف

کند. منطقا این کدار نیدز   مختلف شهری به ویژه مناطق مرکزی تابلوهای پارکبان نصب کرده و مبالغی را از رانندگان دریافت می

 استفاده از وسایل شخصی است. نوعی اعمال محدودیت و ترغیب رانندگان به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و کاهش

این طرح به رغم مزایایی که داشته است برخی مشکالت هم ایجاد کرده است که موجب نارضایتی برخی شدهروندان شدده   

ها و ... از جمله ی مشکالت ناشدی از ایدن   پارک بانها، برخورد های سلیقه ای  پارکباناست. برخورد و تنش میان شهروندان و 

کته قابل تامل در اینجا این است که این طرح که هزینه های زیادی را نیز بدر مددیریت شدهری تحمیدل کدرده      طرح است. اما ن

 است، تا چه اندازه توانسته است به اهداف اساسی خود که همان کاهش ترافیک، افزایش رضایت شهروندان است دست یابد.
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و ضرورت بررسی میزان کارایی و اثر بخشی این طرح در شهر قدزوین  از اینرو با توجه به آنچه که در باال بدان اشاره شد اهمیت 

بیش از پیش واضح و آشکار به نظر می رسد. چرا که در صورت ناکارآمد بودن این طرح عالوه بر هدر رفت منابع مالی و انسدانی  

 .این طرح، هزینه فرصت عدم استفاده از راهکارهای جایگزین می تواند بسیار سنگین باشد

 پیشین  هایروری بر پژوهشم -4

 .گرددمی ارائه (1های صورت گرفته در زمینه موضوع تحقیق در قالب )جدولدر این بخش خالصه پژوهش
 

 : خالصه پژوهش های پیشین1جدول 
 خالصه عنوان تحقیق محقق سال

1332 
نعیمی آملی و 

 [3]همکاران

بررسی عوامل تأثیرگذار 

بر اثربخشی طرح 

مطالعه: پارکبان )مورد 

 شهر آمل(

بین عوامل آموزشی، عوامل اجرایی، عوامل نظارتی، عالیم و تسهیالت ترافیکی، 

رضایتمندی از اجرای طرح، میزان دسترسی به پارکینگ، مسافت پیاده روی قابل قبول 

در منطقه، متوسط هزینه پارک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج دیگر 

تحصیالت رانندگان، هدف از سفر، نوع کاربری منطقه، نوع منطقه،  نشان داده که سطح

  متوسط زمان پارک، ظرفیت معابر بر اثربخشی طرح پارکبان اثر دارد.

138۶ 
معاونت عمرانی 

 [3]وزارت کشور

راهنمای روش های 

مدیریت پارک حاشیه 

 در معابر شهری ای

 بررسی استراتژی های مدیریت پارک حاشیه ای 

 تراتژی های محدودکننده زمان پارکارائه اس 

  ارائه روشهای محدود کننده مختلفی جهت مدیریت پارک حاشیه ای از جمله

دستگاه توقف سنج )پارکومتر(، پارکینگ بلیطی، موبایل پارک، کارت پارک، 

 مجوزهای پارک و پارک حاشیه ای اختصاصی 

1383 
نخعی پور و 

 [۶]صفارزاده

 ارائه مدل قیمت گذاری
ینگ حاشیه ای با پارک

رویکرد توسعه پارکینگ 

 های غیرحاشیه ای

در این تحقیق، ابتدا عوامل مؤثر بر قیمت گذاری فضاهای پارک حاشیه ای با روش 

نظرسنجی مورد شناسایی قرار گرفته و در مرحله بعد، یک مدل رفتاری در قبال 

ین قیمت مناسب تغییرات قیمت و نیز یک فرآیند تکراری بر مبنای آن به منظور تعی

 فضاهای پارک ساخته شده است.

1383 
کامیاب و 

 [0]بحرالعلومی

بررسی چگونگی اجرای 

رضایت مندی  میزان

شهروندان و مسئوالن 

شهر شیراز از اجرای 

 طرح کارت پارک

نتایج حاصله بیانگر آن است که بین میزان رضایتمندی زنان و مردان تفاوت معنی داری 

ایت زنان از اجرای طرح کارت پارک بیشتر از مردان است. وجود دارد و میزان رض

همچنین هرچه سن افراد بیشتر می شود میزان رضایت آنها ازاجرای طرح نیز بیشر می 

شود. مجردین نیز رضایت بیشتری از اجرای طرح کارت پارک داشته اند و با باالرفتن 

ن بر اساس نتایج تحصیالت میزان رضایت از اجرای طرح بیشتر شده است. همچنی

درصد پارکبانان معتقد بوده اند که طرح کارت پارک توسط مامورین  37حاصله بیش از

راهنمایی و رانندگی به خوبی  پشتیبانی و کنترل نمی شود همچنین مکان نصب تابلوها 

را نامناسب، و در حد کم و خیلی کم آن را مناسب ارزیابی کرده اند. در نهایت بررسی 

ت مسئولین از اجرای طرح از طریق مصاحبه انجام گرفته و نتایج بیانگر آن میزان رضای

بود که رضایت مسئولین در حد باالی متوسط بوده و نیز مسئولین بطور کلی با اجرای 

 طرح موافقند.

1337 
حاجی حسینلو و 

 [8]بالل

مطالعه تأثیر پارکینگ 

ای در ترافیک حاشیه

معابر اصلی درون 

در محیط  شهری
AIMSUS 

در این تحقیق دو خیابان ولی عصر و شریعتی برای تحلیل ترافیکی برای پارک حاشیه 

ثانیه برای هر وسیله نقلیه  13ای انتخاب گردید. نتایج نشان داد زمان تاخیر به میزان 

در حالتی که خیابان دارای پارک حاشیه ای باشد، بیشتر از حالتی است که پارک 

 حاشیه ای موجود نباشد.
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  رضایتمندیتعریف 1-4-

در فرهنگ لغت رضایتمندی را برآورده کردن یا مایه خشنودی و ارضاء شدن معنا کرده اند. همچنین ایجاد حالت 

شادمانی، خشنودی و مطلوبیتی که در نتیجه تامین نیازها و برآورده کردن تقاضاها و احتیاجات ایجاد می شود، رضایتمندی 

عاریف متعددی از رضایتمندی ارائه شده است. در یک تعریف بیان شده است که رضایتمندی تعریف شده است. در ادبیات ت

 از [. برخی3ها، اهداف و هنجارهای اجتماعی می باشد]نتیجه فرآیندهای مقایسه روانشناسانه بین واقعیت با انتظارات، خواسته
 تفاوت ارزیابی از که است عاطفی واکنش رضایت، یک که اند کرده پیشنهاد تأیید، عدم_انتظار نظریه اساس بر پژوهشگران،

 قضاوت از است عبارت در بیانی دیگر آمده است که رضایت [.12آید] می تجربیات واقعی و قبلی انتظارات بین شده درک
 .[13آنها ] بر خدمت و عاطفی احساسی تاثیر چگونگی از مصرف کنندگان

سطحی از حالت احساسی یک فرد که از مقایسه عملکرد ادراکی یا نتیجه ( رضایت عبارت است از 1302به عقیده کاتلر )

آید. بنابراین سطح رضایت تابعی است از تفاوت عملکرد ادراکی و انتظارها. یک خدمات در رابطه با انتظارهای فرد به دست می

ها، اهداف ت با انتظارات، خواستهجانسون، رضایتمندی را به عنوان نتیجه فرآیندهای مقایسه روانشناسانه بین واقعیت خدم

 [.3کند]وهنجارهای اجتماعی در ارتباط با محصول تعریف می

 

 روش تحقیق-5

ها به روشهای مختلف و متعددی توان با توجه به دو معیار هدف تحقیق و نحوه گردآوری دادههای تحقیق را میروش

هایش انجام شود، زیرا به قصد کاربرد نتایج یافتهمحسوب می تقسیم بندی کرد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی

شده است و همچنین از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از شاخه پیمایشی می باشد. چرا که اوال، شامل مجموعه روش 

شناخت بیشتر و  هایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و ثانیا، اجرای تحقیق توانسته به

 بهبود شرایط موجود کمک کند. 
 

 ابزار گردآوری اطالعات و جامعه آماری -6

در هر  جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معموالً

ها( متغیر واحدهای آن به صفت )صفتپژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره 

 [. بر این اساس جامعه آماری این تحقیق عبارتند از کلیه رانندگان خودرو های سواری شهر قزوین.17مطالعه بپردازد ]

نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده از تجانس و 

 [.11با افراد جامعه برخوردار باشند ]همگنی 

  در این پژوهش از آنجا که حجم جامعه نامشخص است، جهت تعیین حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه در جوامع

 نا مشخص، که در ادامه ارائه شده است استفاده می شود.

 

(1) 

 

/+ حجم نمونه بدین صورت محاسبه -%3ی خطای و حاشیه 7.3، انحراف استاندارد %33بر این اساس در سطح اطمینان 

 می شود.

 
(2) 
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پرسشنامه  437نفر می باشد. که برای اطمینان بیشتر، تعداد  383 تعیین حجم نمونهتعداد نمونه مناسب بر اساس فرمول 

نامه برگشدت داده  پرسش 411توزیع شد. پس از گردآوری داده ها و بررسی پاسخ ها و نیز حذف پرسشنامه های ناقص، از میان 

در  پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل انتخاب شد که این میزان با توجه به تعداد نمونه الزم قابل قبول می باشد. 383شده، تعداد 

ها در بخدش میددانی   ای و از ابزار پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری دادهاین پژوهش برای مرور مبانی نظری از روش کتابخانه

ی محقق سداخته کده پایدایی و روایدی آن مدورد      ها از طریق پرسشنامه، از پرسشنامهشده است. به منظورگردآوری دادهاستفاده 

های جمعیت شناختی این پرسشنامه شامل دو بخش است. بخش اول درمورد ویژگی تأیید قرار گرفته است، استفاده شده است.

سؤال  13شنامه به بررسی متغیرهای تحقیق پرداخته و مشتمل بر )سن، جنسیت، تحصیالت و وضعیت تاهل( و بخش دوم پرس

باشد. در این پرسشنامه هر یک از سؤاالت نیدز  بسته با طیف پنجگانه لیکرت است که از بسیار ضعیف تا بسیار قوی گسترده می

 .اندای بر اساس مقیاس لیکرت امتیاز بندی شدهبه صورت پنج گزینه
 

 ه در پرسشنامهمقیاس استفاده شد :2جدول 
 بسیار قوی قوی متوسط ضعیف بسیار ضعیف طیف
 3 4 3 2 1 نمره

 

 ( قابل مشاهده است.2همچنین شماره سواالت مربوط به هر یک از متغیرها در پرسشنامه در ادامه در قالب جدول)

 

 های پرسشنامه گویه3:جدول

 متغیر
شماره سواالت در  نوع متغیر

 پرسشنامه
 منبع

 محقق ساخته 4-1 مستقل یستم کارت پارکپیاده سازی س
پیاده از وضعیت موجود  رضایت شهروندان

 سازی سیستم کارت پارک
 محقق ساخته 8-3 وابسته

پیاده از وضعیت مطلوب  رضایت شهروندان

 سازی سیستم کارت پارک
 محقق ساخته 12-3 وابسته

در وضعیت موجود  کاهش ترافیک شهری

 پیاده سازی سیستم کارت پارک
 محقق ساخته 1۶-13 وابسته

در وضعیت مطلوب  کاهش ترافیک شهری

 پیاده سازی سیستم کارت پارک
 محقق ساخته 27-10 وابسته

 

  روش تحلیل داده ها -7

 :روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از

شناختی استفاده شده است. بدین منظور، الف( آمار توصیفی: در این تحقیق از آمار توصیفی برای نمایش اطالعات جمعیت 

 اطالعات جمعیت شناختی با استفاده از جداول فراوانی نشان داده خواهد شد. 

ب( آمار استنباطی: در این تحقیق از استنباط آماری مربوط برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات بهره گرفته میشود. 

زوجی،  Tاسمیرنوف، پیرسون،_های آماری کولموگروفه های بدست آمده از آزموندرسطح استنباطی، جهت تجزیه و حلیل داد

ANOVA آزمون مقایسه های چندگانه و آزمون ،T  با نمونه مستقل و نرم افزار آماریSPSS  .استفاده شده است 
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 بررسی توصیفی مشاهدات -0-1
ژگی هایی که در این بخش مورد تحلیل قرار شود. ویشناختی نمونه آماری تشریح میهای جمعیتدر این بخش ویژگی

( ویژگی های جمعیت شناختی نمونه 0جدول تا 4جدولگیرند عبارتند از: سن، جنسیت، میزان تحصیالت و وضعیت تاهل. )می

 آماری را نشان می دهد. 

 توزیع نمونه از لحاظ جنسیت :4جدول 
 درصد فراوانی  فراوانی  مولفه ها متغیر

ت
سی

جن
 

 %21 81 زن

 %03 378 مرد

 %177 383 جمع

 توزیع نمونه از لحاظ سن :5جدول 
 درصد فراوانی  فراوانی  مولفه ها متغیر

ن
س

 

 %31.3 122 سال 37تا  27

 %2۶.3 173 سال 47تا 37

 %24 33 سال 37تا 47

 %18 01 سال ۶7تا 37

 %177 383 جمع

 
 توزیع نمونه از لحاظ میزان تحصیالت :6جدول 

 درصد فراوانی  فراوانی  مولفه ها رمتغی

ت
یال

ص
تح

ن 
یزا

م
 

 %13 03 زیر دیپلم

 %2۶ 171 دیپلم

 %8 31 فوق دیپلم

 %31 121 لیسانس

 %14 3۶ فوق لیسانس

 %2 0 دکتری

 %177 383 جمع

 
 توزیع نمونه از لحاظ وضعیت تأهل :7جدول 

 درصد فراوانی  فراوانی  مولفه ها متغیر

ل
أه

ت ت
عی

وض
 

 %۶2 241 متاهل

 %30 144 مجرد

 %1 4 سایر

 %177 383 جمع
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 تحلیل استنباطی داده های تحقیق -7-2
 در این تحقیق جهت بررسی پایایی پرسشنامه از معیار آلفای کرونباخ استفاده شده است که در ادامه مقادیر این ضریب

مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آنها تفسیر شده و گزارش  داگانهبرای تک تک متغیر ها و نیز برای کل پرسشنامه به صورت ج

 قابل مشاهده می باشد.( 8جدول)می گردد که نتیجه آن در 

 ضریب آلفای کرونباخ هر یک از متغیر ها :8جدول
 ضریب آلفای کرونباخ نام متغیر

 7.841 کارت پارک سیستم سازی پیاده

 7.077 کارت پارکسیستم سازی پیاده موجود وضعیت از شهروندان رضایت

 7.821 کارت پارک سیستم سازی پیاده مطلوب وضعیت از شهروندان رضایت

 7.072 کارت پارک سیستم سازی پیاده موجود وضعیت در شهری ترافیک کاهش

 7.823 کارت پارکسیستم سازی پیاده مطلوب وضعیت در شهری ترافیک کاهش

 7.343 پرسشنامهکل 
 

 

 

برای تک تک ( مقدار بدست آمده 8 جدول)[ است و مطابق یافته های 14]7.0اینکه مقدار مناسب آلفای کرونباخ  با توجه به

 میباشد لذا میتوان گفت پایایی مناسب است. 7.0بیشتر از متغیر ها وکل پرسشنامه 

غیرنرمال.  یا نرمال برخوردار است توزیع از شده آوری جمع های داده که شود مشخص باید ابتدا آماری تکنیک از استفاده برای

 استفاده پارامتریک های آزمون از توان می ها آزمون فرضیه برای شده آوری جمع های داده توزیع بودن نرمال صورت در چون
 آزمون از حاصل نتایج بررسی به مرحله این در کرد. که استفاده آزمون های ناپارامتریک از بودن غیرنرمال و در صورت نمود

 برای مناسب حاصل، آزمون نتایج و بر اساس پردازیم می و مستقل وابسته از متغیرهای هریک مورد اسمیرنوف در_لموگروفکو
 کنیم. می انتخاب را تحقیق فرضیات درستی یا نادرستی بررسی

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 parkban rezayat traffic 
N 383 383 383 

Normal Parametersa,b Mean 3.7722 3.23۶7 3.3403 
Std. 

Deviation 
.۶038۶ .۶1003 .07033 

Most Extreme Differences Absolute .148 .730 .178 
Positive .703 .7۶3 .781 

Negative -.148 -.730 -.178 
Test Statistic .148 .730 .178 

Asymp. Sig. (2-tailed) .711a .721a .737a 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 

 

 ( است7.73خطا) مقدار از بزرگتر ها مولفه تمامی برای داری معنی مقدار سطح چون بدست آمده نتایج به توجهبا 
از این رو الزم است تا  .باشدمی نرمال توزیع دارای پذیرفته می شود. بدین معنی که داده ها H7رد و  H1فرض  بنابراین فرض

 استفاده شود که در اینجا از آزمون پیرسون استفاده می نماییم.برای آزمون فرضیات از آزمون های پارامتریک 
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 آزمودن فرضیه ها

 بین پیاده سازی سیستم کارت پارک و رضایت شهروندان رابطه معنادار وجود دارد. :1فرضیه

 

 1 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه: 9جدول

 نتیجه آزمون میزان خطا ریسطح معنادا ضریب همبستگی متغیر وابسته متغیرمستقل
پیاده سازی سیستم 

 کارت پارک
 رضایت شهروندان

 تایید 7.71 7.777 7.8۶0

 بین پیاده سازی سیستم کارت پارک و کاهش ترافیک شهری رابطه معنادار وجود دارد. : 2فرضیه
 

 

 2 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه :11 جدول
ضریب  متغیر وابسته متغیرمستقل

 همبستگی
سطح 

 معناداری
میزان 

 خطا
نتیجه 

 آزمون
 تایید 7.71 7.777 7.380 شهریترافیککاهش پارکسازی سیستم کارتپیاده

بین رضایت شهروندان از وضعیت موجود سیستم کارت پارک )ادراکات( و وضعیت مطلوب )انتظارات( تفاوت معنادار  : 3فرضیه

 وجود دارد.

 

 3 زوجی برای فرضیه Tن نتایج آزمو :11 جدول
 نتیجه آزمون حد باال حد پایین میزان خطا سطح معناداری آماره آزمون

 7Hرد  -7.231 -7.3۶3 7.73 7.777 10.34
 

 

: بین کاهش ترافیک در وضعیت موجود سیستم کارت پارک)ادراکات( و وضعیت مطلوب )انتظارات( تفاوت معنادار 4فرضیه

 وجود دارد.

 

 4 زوجی برای فرضیه Tآزمون نتایج  :12جدول
 نتیجه آزمون حد باال حد پایین میزان خطا سطح معناداری آماره آزمون

 7Hرد  -1.۶۶ -1.73 7.73 7.777 21.32
 

 : بین میزان رضایت شهروندان از پیاده سازی سیستم کارت پارک با گروههای سنی مختلف تفاوت معنادار وجود دارد.3فرضیه

 

 5 برای فرضیه ANOVAون نتایج آزم :13 جدول
 نتیجه آزمون میزان خطا سطح معناداری آماره آزمون

 7Hرد  7.73 7.777 18.00
 

 5 نتایج آزمون مقایسه های چندگانه برای فرضیه :14 جدول
 نتیجه آزمون حد باال حد پایین میزان خطا سطح معناداری (jگروه سنی) (iگروه سنی)

 سال 37تا  27
 1Hرد  11.32 -3.73 7.73 7.172 سال 47تا 37
 7Hرد  -7.4.10 -۶.42 7.73 7.777 سال 37تا 47
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 7Hرد  -3.۶3 -11.23 7.73 7.777 سال ۶7تا 37

 سال 47تا 37
 7Hرد  -11.13 -10.3۶ 7.73 7.777 سال 37تا 47

 7Hرد  -13.01 -34.۶۶ 7.73 7.777 سال ۶7تا 37

 1Hرد  18.33 -۶.12 7.73 7.32۶ سال ۶7تا 37 سال 37تا 47
 

 : بین میزان رضایت شهروندان از پیاده سازی سیستم کارت پارک با سطح تحصیالت مختلف تفاوت معنادار وجود دارد.۶فرضیه

 

 6 برای فرضیه ANOVAنتایج آزمون  :15 جدول
 نتیجه آزمون میزان خطا سطح معناداری آماره آزمون

 7Hرد  7.73 7.777 10.32
 

 
 6 ن مقایسه های چندگانه برای فرضیهنتایج آزمو :16 جدول

 نتیجه آزمون حد باال حد پایین میزان خطا سطح معناداری (jمقطع تحصیلی) (iگروه سنی)

 1Hرد  ۶.23 -2.۶3 7.73 7.323 دیپلم زیر دیپلم
 7Hرد  -4.88 -8.32 7.73 7.777 فوق دیپلم
 7Hرد  -3.38 -11.40 7.73 7.777 لیسانس

 7Hرد  -14.31 -23.78 7.73 7.777 فوق لیسانس
 7Hرد  -13.33 -28.87 7.73 7.777 دکتری

 1Hرد  0.23 -4.83 7.73 7.128 فوق دیپلم دیپلم
 7Hرد  -23.43 -33.۶3 7.73 7.777 لیسانس

 7Hرد  -14.83 -13.00 7.73 7.777 فوق لیسانس
 7Hرد  -23.۶4 -20.33 7.73 7.777 دکتری

 7Hرد  -10.38 -22.01 7.73 7.777 لیسانس فوق دیپلم

 7Hرد  -27.42 -23.2۶ 7.73 7.777 فوق لیسانس
 7Hرد  -31.۶۶ -34.23 7.73 7.777 دکتری

 1Hرد  11.33 -10.۶3 7.73 7.2۶8 فوق لیسانس لیسانس
 1Hرد  13.۶0 -13.44 7.73 7.321 دکتری

 1Hرد  27.۶3 -24.00 7.73 7.238 دکتری فوق لیسانس
 

 پارک تفاوت معنادار وجود دارد.کارتسیستمسازیمیزان رضایت شهروندان زن ومرد ازپیادهن: بی0فرضیه

 
 7 با نمونه مستقل برای فرضیه Tنتایج آزمون  :17 جدول

 نتیجه آزمون حد باال حد پایین میزان خطا سطح معناداری آماره آزمون
 7Hرد  0.34 4.82 7.73 7.777 3.32

 

 ایت شهروندان مجرد ومتاهل از پیاده سازی سیستم کارت پارک تفاوت معنادار وجوددارد.: بین میزان رض8فرضیه
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 8 با نمونه مستقل برای فرضیه Tنتایج آزمون  :18 جدول
 نتیجه آزمون حد باال حد پایین میزان خطا سطح معناداری آماره آزمون

 1Hرد  11.2۶ -۶.12 7.73 7.732 12.01

 

 بحث و نتیجه گیری -8
 تر این نتایج بههای تحقیق ، به تحلیل و بررسی دقیقین قسمت از تحقیق ضمن یک مرور اجمالی بر تأیید یا رد فرضیهدر ا

 شود.میجداگانه برای هر یک ازفرضیه ها پرداخته طور

 بین پیاده سازی سیستم کارت پارک و رضایت شهروندان رابطه معنادار وجود دارد.فرضیه اول:  .1

زی سیستم کارت پارک و رضایت شهروندان رابطه معنادار وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه ضریب همبستگی بین پیاده سا

بین دو متغیر مثبت است، رابطه بین دو متغیر از نوع مستقیم می باشد. همچنین با توجه به مقدار ضریب همبستگی که باالتر 

 متغیر قوی می باشد. است نیز می توان گفت که شدت رابطه بین دو 7.۶از 

 بین پیاده سازی سیستم کارت پارک و کاهش ترافیک شهری رابطه معنادار وجود دارد.فرضیه دوم:  .2

بین پیاده سازی سیستم کارت پارک و کاهش ترافیک شهری رابطه معنادار وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه ضریب 

 ضریب مقدار به توجه با همچنینتغیر از نوع مستقیم می باشد. همبستگی بین دو متغیر مثبت است، رابطه بین دو م

 بدین. باشد می متوسط حد در متغیر دو بین رابطه شدت که گفت میتوان نیز است 7.۶ از کمتر و 7.4 از بیشتر که همبستگی

 .باشد داشته شهری ترافیک برکاهش متوسطی تاثیر توانسته کارت پارک طرح اجرای که مفهوم

بین رضایت شهروندان از وضعیت موجود سیستم کارت پارک )ادراکات( و وضعیت مطلوب )انتظارات( تفاوت : فرضیه سوم .3

 معنادار وجود دارد.

میانگین متغیر دوم، یعنی انتظارات از میانگین متغیر اول، یعنی ادراکات بیشتر می باشد. بدین مفهوم که انتظارات شهروندان از 

 تر می باشد.کیفیت سیستم کارت پارک بیش

بین کاهش ترافیک در وضعیت موجود سیستم کارت پارک )ادراکات( و وضعیت مطلوب )انتظارات( تفاوت فرضیه چهارم:  .4

 معنادار وجود دارد.

میانگین متغیر دوم، یعنی انتظارات از میانگین متغیر اول، یعنی ادراکات بیشتر می باشد. بدین مفهوم که انتظارات شهروندان از 

 ترافیک سیستم کارت پارک بیشتر می باشد.کاهش 

فرضیه پنجم: بین میزان رضایت شهروندان از پیاده سازی سیستم کارت پارک با گروههای سنی مختلف تفاوت معنادار  .3

 وجود دارد.

تفاوت  سال 47تا 37سال با  37تا  27بین میزان رضایت شهروندان از پیاده سازی سیستم کارت پارک در گروههای سنی 

 عنادار وجود ندارد.م

 ۶7تا 37و  سال 37تا 47سال با  37تا  27بین میزان رضایت شهروندان از پیاده سازی سیستم کارت پارک در گروههای سنی 

از میانگین گروه سنی اول،  سال ۶7تا 37و  سال 37تا 47تفاوت معنادار وجود دارد و میانگین گروه های سنی دوم، یعنی  سال

از میزان  سال ۶7تا 37و  سال 37تا 47بیشتر می باشد. بدین مفهوم که میزان رضایت گروه های سنی  سال 37تا  27یعنی 

 نسبت به سیستم کارت پارک بیشتر می باشد.  سال 37تا  27رضایت گروه سنی  

 سال ۶7تا 37و  سال 37تا 47سال با  47تا 37بین میزان رضایت شهروندان از پیاده سازی سیستم کارت پارک در گروههای 

از میانگین گروه سنی اول،  سال ۶7تا 37و  سال 37تا 47تفاوت معنادار وجود دارد. و میانگین گروه های سنی دوم، یعنی 

از میزان  سال ۶7تا 37وسال  37تا 47بیشتر می باشد. بدین مفهوم که میزان رضایت گروه های سنی  سال 47تا 37یعنی 

 باشد. کارت پارک بیشترمیسیستمنسبت به سال47تا 37گروه سنیرضایت
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همراستا می باشد. محققین در این  (1383) کامیاب و بحرالعلومی نتایج بدست آمده در این بخش با نتایج حاصل از مطالعه

 شود.رچه سن افراد بیشتر می شود میزان رضایت آنها ازاجرای طرح نیز بیشتر میمطالعه بیان می دارند که ه

زان رضایت شهروندان از پیاده سازی سیستم کارت پارک با سطح تحصیالت مختلف تفاوت معنادار : بین میششم فرضیه .۶

 وجود دارد.

دیپلم تفاوت معنادار وجود با بین میزان رضایت شهروندان از پیاده سازی سیستم کارت پارک در گروههای تحصیلی زیر دیپلم 

 ندارد.

لیسانس، فوق  دیپلم،با فوق م کارت پارک در گروههای تحصیلی زیر دیپلم بین میزان رضایت شهروندان از پیاده سازی سیست

و  لیسانس، فوق لیسانس دیپلم،فوق و دکتری تفاوت معنادار وجود دارد. و میانگین گروه های تحصیلی دوم، یعنی  لیسانس

فوق  ن رضایت گروه های تحصیلیدکتری از میانگین گروه تحصیلی اول، یعنی زیر دیپلم بیشتر می باشد. بدین مفهوم که میزا

دیپلم نسبت به سیستم کارت پارک بیشتر می  و دکتری از میزان رضایت گروه تحصیلی زیر لیسانس، فوق لیسانس دیپلم،

 باشد. 

دیپلم تفاوت معنادار وجود با فوق بین میزان رضایت شهروندان از پیاده سازی سیستم کارت پارک در گروههای تحصیلی دیپلم 

 ندارد.

و  با لیسانس، فوق لیسانسبین میزان رضایت شهروندان از پیاده سازی سیستم کارت پارک در گروههای تحصیلی دیپلم 

و دکتری از میانگین گروه  لیسانس، فوق لیسانسدکتری تفاوت معنادار وجود دارد. و میانگین گروه های تحصیلی دوم، یعنی 

و دکتری  لیسانس، فوق لیسانس مفهوم که میزان رضایت گروه های تحصیلی تحصیلی اول، یعنی دیپلم بیشتر می باشد. بدین

 از میزان رضایت گروه تحصیلی دیپلم نسبت به سیستم کارت پارک بیشتر می باشد. 

 با لیسانس، فوق لیسانسبین میزان رضایت شهروندان از پیاده سازی سیستم کارت پارک در گروههای تحصیلی فوق دیپلم 

ودکتری از میانگین گروه  لیسانس، فوق لیسانسدوم، یعنی های تحصیلیمعنادار وجود دارد. و میانگین گروه دکتری تفاوتو

 لیسانسلیسانس، فوق های تحصیلیرضایت گروهتحصیلی اول، یعنی فوق دیپلم بیشتر می باشد. بدین مفهوم که میزان

 باشد. کارت پارک بیشترمیمدیپلم نسبت به سیستودکتری ازمیزان رضایت گروه تحصیلی فوق

 دکتری لیسانس وبا فوق بین میزان رضایت شهروندان از پیاده سازی سیستم کارت پارک در گروههای تحصیلی لیسانس 

تفاوت معنادار وجود ندارد.همچنین بین میزان رضایت شهروندان از پیاده سازی سیستم کارت پارک در گروههای تحصیلی فوق 

 اوت معنادار وجود ندارد.تف با دکتریلیسانس 

نتایج فوق نشان دهنده آن است که میزان رضایت شهروندان با سطح تحصیالت باالتر از شهروندان با سطح تحصیالت پایین تر 

نسبت به طرح کارت پارک بیشتر است. نتایج بدست آمده در این بخش با نتایج بدست امده از پژوهش نعیمی آملی و 

تقدند سطح تحصیالت رانندگان بر اثربخشی طرح پارکبان اثر دارد، همراستا می باشد. همچنین ( که مع1332همکارانش )

یکسان می باشد. آنها در توضیح نتایج  (1383) کامیاب و بحرالعلومی نتایج بدست آمده در این بخش با نتایج حاصل از مطالعه

 از اجرای طرح بیشتر شده است.با باالرفتن تحصیالت میزان رضایت تحقیق خود بیان می دارند که 

 معنادار وجوددارد.تفاوتپارککارتسیستمسازیمیزان رضایت شهروندان زن ومرد از پیادههفتم:بینفرضیه .0

 رضایت زنان از مردان نسبت به سیستم کارت پارک بیشتر می باشد. نتایج بدست آمده در این بخش با نتایج حاصل از مطالعه

بین میزان رضایتمندی زنان و همراستا می باشد. محققین در این مطالعه بیان می دارند که  (1383) کامیاب و بحرالعلومی

 مردان تفاوت معنی داری وجود دارد و میزان رضایت زنان از اجرای طرح کارت پارک بیشتر از مردان است.

 ت پارک تفاوت معنادار وجود دارد.فرضیه هشتم: بین میزان رضایت شهروندان مجرد و متاهل از پیاده سازی سیستم کار .8

بین میزان رضایت شهروندان مجرد و متاهل از پیاده سازی سیستم کارت پارک تفاوت معنادار وجود ندارد. نتایج بدست آمده 

متفاوت می باشد. محققین در این مطالعه بیان می دارند  (1383) کامیاب و بحرالعلومی در این بخش با نتایج حاصل از مطالعه
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تفاوت معناداری ی است که در پژوهش حاضر لمجردین رضایت بیشتری از اجرای طرح کارت پارک داشته اند. این در حاه ک

 بین میزان رضایت شهروندان مجرد و متاهل از پیاده سازی سیستم کارت پارک مشاهده نشد.

 

 پیشنهادات تحقیق -9

و تحلیل داده ها و نیز بر مبنای مبانی نظری تحقیق،  اقدام  به  در این بخش از تحقیق بر اساس نتایج بدست آمده از تجزیه

 ارائه  پیشنهاداتی در دو  قسمت پیشنهادات  کاربردی  و پیشنهادات  جهت تحقیقات آینده  می گردد. 

 

 پیشنهادات کاربردی-9-1

 شنهاد می گردد تا با پیش با توجه به تأیید فرضیه وجود رابطه پیاده سازی سیستم کارت پارک و رضایت شهروندان پی

 جلوگیری به عمل آید. پارکبان هااز تخلفات مالی برخی  رفتن به سوی هر چه مکانیزه تر کردن سیستم ها

  با توجه به تأیید فرضیه وجود رابطه پیاده سازی سیستم کارت پارک و رضایت شهروندان پیشنهاد می گردد با نظارت

های نامحسوس از تخلفاتی چون دریافت وجه اضافی، برخورد نامناسب و ... در قالب طرح  پارکبان هادقیق بر کار 

 جلوگیری شود.

  با توجه به تأیید فرضیه وجود تفاوت معنادار بین رضایت شهروندان از وضعیت موجود سیستم کارت پارک )ادراکات( و

و نیز گزینش الزم هنگام  هاپارکبان وضعیت مطلوب )انتظارات( پیشنهاد می گردد تا با آموزش های رفتاری به 

 بکارگیری آنها موجبات تعامل بهتر آنها با شهروندان فراهم گردد. 

  با توجه به تأیید فرضیه وجود رابطه پیاده سازی سیستم کارت پارک و کاهش ترافیک شهری پیشنهاد می گردد با

افزایش رضایتمندی شهروندان  مکانیابی دقیق و مناسب جهت اجرای طرح کارت پارک، ضمن کاهش ترافیک شهری و

 موجبات درآمد زایی برای مدیریت شهری فراهم گردد.

  با توجه به تأیید فرضیه وجود رابطه پیاده سازی سیستم کارت پارک و کاهش ترافیک شهری پیشنهاد می گردد تا با

ن طریق مسافت کمتری را در طراحی سیستمی مکانیزه رانندگان بتوانند مکان های چارک خالی را شناسایی کرده و از ای

 جستجوی فضای پارک خالی بپیمایند تا از این طریق میزان ترافیک شهری کنترل شود.

  با توجه به تأیید فرضیه وجود رابطه پیاده سازی سیستم کارت پارک و رضایت شهروندان پیشنهاد می گردد تا با قیمت

 بات رضایتمندی شهروندان فراهم گردد.گذاری مناسب و کارشناسی شده پارکینگ های حاشیه ای موج

  با توجه به تأیید فرضیه وجود تفاوت معنادار بین کاهش ترافیک در وضعیت موجود سیستم کارت پارک و وضعیت

مطلوب پیشنهاد می گردد تا با توسعه پارکینگ های غیر حاشیه ای در نقاط مختلف شهر و ترغیب شهروندان به استفاده 

 اده از پارکینگ های حاشیه ای محدود تر گردد تا از این طریق میزان ترافیک شهری کاهش یابد.از این فضا ها، استف

  با توجه به تأیید فرضیه وجود تفاوت معنادار بین میزان رضایت شهروندان از پیاده سازی سیستم کارت پارک با سطح

د با سطح تحصیالت پایین تر آنها را با تحصیالت مختلف پیشنهاد می گردد تا شهرداری با فرهنگسازی و توجیه افرا

 مزایای این طرح آشنا نموده و موجب افزایش سطح رضایتمندی آنها گردد.

 پیشنهادات جهت تحقیقات آینده -9-2

 مختلف ی پیشنهاد می گردد در پژوهشی دیگر به بررسی الگوهای موفق سیستم های پارک حاشیه ای در کشورها

 بومی سازی شود. پرداخته شده و الگوهای مذکور

  پیشنهاد می گردد در پژوهشی دیگر به بررسی موضوع این تحقیق با جامعه آماری دیگر پرداخته شده و از نتایج حاصل

 با نتایج این پژوهش مقایسه شود.
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Abstract 
This study aimed to investigate the effect of  Traffic Wardens system on reduce traffic and 
increase citizen satisfaction in Qazvin. Target population of this study consists of Passenger 
vehicle drivers in Qazvin that sample size by using Cochran formula was estimated 189 
people and using simple random sampling method to select the members of sample. In the 
current study, Cronbach's alpha was used to ensure the reliability of the questionnaire and 
also Content validity was applied to examine its validity. Also, to evaluate the relationship 
among variables and data analysis, SPSS software were run. The results showed that there is 
a significant relationship Between implementation of Traffic Wardens with satisfaction of 
citizens and reducing urban traffic. Other results showed that there are significant differences 
Between citizen satisfaction with different age groups and different education levels from 
Traffic Wardens system implementation and older people and people with higher education 
levels were more satisfied with this plan. The results also showed that women compared to 
men are more satisfied with the Traffic Wardens system. 
 
 
 
Keywords: traffic Wardens system, citizen satisfaction, significant relationship, significant 
differences 


