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1. مقدمه
امروزه انسان محوری به حلقه گمشده  زندگی شهری در شهر 
تهران و سایر کالن شهرها بدل گردیده است. شهر تهران دارای 
 1۲ تا  روز  طول  در  متغیر  و  میلیون    8 بر  بالغ  ساکن  جمعیت 
میلیون نفر )با در نظر گرفتن جمعیت غیر ساکن( و وسعتي بیش 
درون شهري  روزانه  سفرهاي  تعداد  است.  مربع  کیلومتر   730 از 
رقم  این  مي گرددکه  برآورد  سفر  17میلیون  از  بیش  تهران  در 
روز به روز در حال افزایش است. این در حالي است که از سوي 
دیگر، میانگین سرعت سفر روزانه درون شهري روز به روز با کاهش 
بیشتري مواجه شده و در سال 1388 به ۲۲ کیلومتر در ساعت 
تقلیل یافته است. یعني 0,6 کیلومتر کمتر از سال 1387. قریب 
به ۲,4 میلیون خودروي شماره گذاري شده تا سال 1387 )شرکت 
مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک( با تولید 65 گرم آالینده 
به ازاي هر کیلومتر- وسیله )شرکت کنترل کیفیت هواي تهران(، 

دست  هدف  مقابل  در  و  شخصي  خودروهاي  روزافزون  افزایش 
نیافته سهم توسعه حمل و نقل عمومي زنگ خطري است براي 
افق تیره زندگي شهري در تهران. با تمام تالش های صورت گرفته 
توسط مدیریت شهری و برنامه ریزی های انجام شده و بودجه های 
تخصیص یافته، سهم حمل و نقل عمومی از 47,6% در سال 1384 
به 54,5% در سال 1390 رسیده فاصله بیش از ۲0 درصدی تا 
سهم 75 درصدی مصوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی در افق 
سال 139۲ دارد. آلودگی های آزاردهنده زیست محیطی در زمینه 
هوا، صوتی و بصری زنگ خطری است به نشانه بحران خودساخته   

بشر در زندگی شهری.

 2. تعریف مسأله و اهداف تحقیق
تعریف مسأله  .2.1

که  این  جستجوی  از  است  عبارت  تحقیق  این  مسأله 

شش کلید طالیی موفقیت در مدیریت حمل و نقل 
و ترافیک شهر تهران 

امیرعلي تربتي*: کارشناس معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه تهران
* amatonline@gmail.com

چکیده
موضوع این پژوهش، عبارت است از معرفی شش فاکتور کلیدی موفقیت در مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهرتهران. هدف از این تحقیق در 
مرحله اول عبارت است از استخراج این شش فاکتور کلیدی و در مرحله دوم اثبات رابطه معنادار این 6 عامل با سازه اصلي تحقیق یعنی موفقیت در 
مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهرتهران. این عوامل عبارتند از: ابعاد معنایی با ماهیت انسان محوری، ساختاری )ارتباطات میان سازمانی و یکپارچگی 
قوانین و مقررات در مدیریت(، فرهنگی اجتماعی، سازمان های محیطی، عدم رعایت قوانین و مقررات مدیریت شهرسازانه فراسازمانی، انسان محور و 
بعد رفتاری. ضرورت انجام این تحقیق عبارت است از متأثر شدن زندگی شهری انسان در برابر فرآیند حمل و نقل و ترافیک. روش تحقیق عبارت 
است از: استخراج 4۲گویه اولیه )که نهایتاً با استفاده از نرم افزار SPSS در ۲8 گویه خالصه شد( با الهام گیری از مدل های مفهومی شناخت، پژوهش 
کتابخانه ای و بررسي پیشینه موضوع در جهان به عالوه مصاحبه با خبرگان حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، دسته بندی گویه های تحقیق با 
استفاده از روش آماری تحلیل عاملی مرتبه یک در6 دسته، اثبات رابطه معنادار این 6 عامل با سازه ی اصلی تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه 
دو که در مرحله اول  با استفاده از روش کیفی و در مرحله دوم کمي، توصیفي و پیمایشي است. با تهیه پرسش نامه و تحلیل نتایج حاصله از جامعه 
آماری دست اندرکاران معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، مدیران، مشاوران، کارشناسان ارشد و کارشناسان حوزه معاونت و سازمان حمل 

و نقل و ترافیک که درمجموع حدود 875 نفر هستند و نمونه اي به حجم 1۲4 نفر انجام شد.
نتایج پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه اول اکتشافی به ابعاد شش گانه فوق الذکر منتهي گردید. سپس در تحلیل عاملی مرتبه دوم یا 
تأییدی از عامل ها به مفهوم سازه  تحقیق دست پیدا کردیم که به عنوان دستاورد های این تحقیق می باشند. همچنین توجه به ۲8 گویه  دسته بندی 

شده تحت 6 دسته عوامل فوق الذکر به مجریان توصیه می شود.

کلمات کلیدي: فاکتور کلیدی موفقیت، تعامل سازمان ها، قوانین و مقررات، مدیریت شهری ترافیک، انسان محوری، سیاست گزاری هماهنگ، تحلیل عاملي.
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سیاست گزاری،  قانون گزاری،  ساختارهای  وجود  علی رغم  چرا 
برنامه ریزی، تأمین منابع اجرایی و کنترلی، با این مشکل مواجه 
بوده و هستیم که شرایط ایده آل و انسان محور به سختي محقق 
شده و یا در مواردي محقق نمي گردد و کدام عوامل به عنوان ابعاد 

اصلي و عوامل کلیدي موفقیت باید مورد توجه قرار گیرند.
2.2. اهداف تحقیق

از استخراج  از این تحقیق در مرحله اول عبارت است  هدف 
و معرفی شش فاکتور کلیدی جهت موفقیت در مدیریت حمل و 
نقل و ترافیک شهرتهران و در مرحله دوم اثبات رابطه معنادار این 
با سازه اصلي تحقیق یعنی موفقیت درمدیریت حمل و  6 عامل 

نقل و ترافیک شهر تهران

3. ساختار کلي مقاله
3.1. مفهوم عوامل موفقیت مدیریت شهري 

برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های دولتی و غیر انتفاعی 
مبتنی بر این فرض است که رهبران و مدیران سازمان های دولتی 
و غیر انتفاعی اگر بخواهند که سازمان های متبوعشان در سال های 
پیش رو رسالت خود را محقق سازند و مراجعین و موکلین خود 
این  باشند.  کارساز  استراتژیست هایی  خود  باید  نمایند،  راضی  را 
کنترل  تحت  قلمرو  در  را  بصیرت  نهایت  باید  مدیران  و  رهبران 
خود به کار گیرند و برای تطبیق با محیط متغیر، استراتژی های 
باید مبنای استوار و  کارسازی تدوین کنند و برای تصمیم گیری 
قابل قبول دفاع بر پا نمایند. )جان ام برایسون،1988، برنامه ریزی 

استراتژیک برای سازمان های دولتی و غیر انتفاعی، پیشگفتار(
و  با عنوان شناخت شناسی چالش در تحقق  تحقیقی که  در 
پیاده سازی سند چشم انداز )امیری، مجتبی، 1385( مورد استناد 
قرار گرفته است، با نگاهی اجمالی به مبانی برنامه و برنامه ریزی و 
تبیین ضرورت جریان یافتن تفکر برنامه ای در کشور و همچنین 
از  استفاده  با  انقالب،  از  و پس  توسعه پیش  برنامه های  تاریخچه 
یا موانع  بازدارنده  و  برنده  نیرو، عوامل پیش  مدل تحلیل میدان 
اجرا و تحقق سند چشم انداز با تأکید بر عوامل بازدارنده یا موانع 
بررسی و تبیین و در پایان نیز راهکارهای مواجه با آن ها با رویکرد 
راهبردی به اجمال بیان شده است. عوامل پیش برنده، به عواملی 
گفته می شود که ما را به اهداف نزدیک می کنند و موانع، عواملی 

هستند که ما را از رسیدن به اهداف باز می دارند.
عوامل پیش برنده و عوامل بازدارنده معنایی: بعد معنایي 
یا جهت دهندگي به تبیین مسیر و تعیین سمت و سو اشاره دارد. 
بعد  ساختاری:  بازدارنده  عوامل  و  برنده  پیش  عوامل 
و  مفهوم  انتقال  است که  کار هایي  و  کلیه ساز  ساختاری شامل 

معنا و ایده را در سازمان تسهیل مي کند. 
عوامل پیش برنده و عوامل بازدارنده رفتاری: بعد رفتاری 
و محتوایي شامل نیروي انساني و مجموعه فعل و انفعاالت مربوط 

به آن است. 
و  زمینه ای  بازدارنده  عوامل  و  برنده  پیش  عوامل 
بسترساز ) محیطی (: صاحب نظران بر این باورند که هیچ برنامه 

تحولی و توسعه ای بدون فراهم آمدن زمینه ها و بسترهای مورد 
روی  که  است  عواملی  محیط  از  منظور  نخواهد شد.  محقق  نیاز 

نظام اثر می گذارد ولی تحت کنترل آن نیست.
رویکردهای مرتبط با بررسی موانع و چالش های   .3.2

تحقق اهداف برنامه ها
ایران  در  خود  مطالعات  واراز، 1384طی  مسیحی،  مرادی   •
بیان  زیر  صورت  به  را  تهران  شهر  کالن  برنامه ریزی  معضالت 
میان  هماهنگی  عدم  اجرا،  به  توجه  بدون  برنامه ریزی  می کند: 
سازمان ها، عدم مشارکت غیر دولتی، محتوای کالبدی و ایستایی 

طرح ها.
استراتژی   :1387 محمد  مشتری،  و  محمدصادق  امامیان،   •
سازمانی در حکومت محلی نمی تواند از ارزش ها  باورهای سیاسی 
متفاوت باشد و غالباً در ارتباط با یک یا چند مانیفست سیاسی 

)1998,worralletal( تعریف می شود
تحقق  برای  الزامی  رویکرد  تغییر   :1388 قاسم،  ملکی،   •
طرح های شهری: راه حل اساسی و پایای تحقق طرح های جامع، 
وجود مدیریت واحد شهری است. یکی از اصلی ترین موانع تحقق 
اجزای مدیریت شهری شامل  مالکیت می باشد.  و  طرح ها حقوق 
باید در  دولت، بخش عمومی )شهرداری و شورای شهر( و مردم 

تعامل مناسب با یکدیگر باشند.
اقتصادي،  سیاسي،  عوامل   :1376 محسن،  خواه  کوثر   •
اجتماعي که در عدم اجراي برنامه ریزي استراتژیک در سازمان هاي 

بازرگاني ایران موثرند اشاره شده است.
• وفا غفاریان، 138۲، »ضعف رهبري«، برنامه ریزي تمرکز به 
عنوان سومین پیش برنامه سازماني در کنار استراتژي و برنامه ریزي 

بلند مدت.
بین  تهران  شهرداري  در   : 138۲ سیدرضا،  صالحي  سید   •
سبک مدیریت و وضعیت مدیریت استراتژیک، بین ساختار و نوع 
مدیریت  وضعیت  و  دولتي  قوانین  و  سیاست ها  بین  و  فعالیت ها 

استراتژیک در شهرداري تهران رابطه معني داري وجود دارد.
عملکردها  بهترین  برنامه  وقت  رییس  نیکالس،1383  یوو،   •
UN-و راهبردهای محلی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد
اجتماعی ،  سازمانی)اداری(،  سیاسی،  جنبه های   ،HABITAT
های  طرح  لزوم  پایدار،  توسعه  فرهنگی  و  اخالقی  اقتصادی، 

مشارکتی با مردم.
• اوریلی و همکاران )۲010( نقش رهبري مرحله اول عمدتاً 
بر تبیین استراتژي جدید و اختصاصي منابع ملموس براي حمایت 
از تغییر متمرکز شده است و در مرحله دوم تاکید بر تغییر ماهیت 

تعامالت.
• کیلی )۲009( ده عامل مهم موفقیت برنامه ریزی استراتژیک، 
شامل مشارکت استفاده کنندگان، حمایت مدیر ارشد اجرایي، شرح 
واضح نیازها، برنامه ریزي مناسب، انتظارات واقعي، مراحل پروژه، 
امکانات مناسب، مالکیت چشم انداز و اهداف واضح تالش زیاد و 

تمرکز روي موارد مورد نیاز مي باشد.
روشن،  و  صریح  استراتژي   :)۲008( همکاران  و  استبان   •
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فرهنگ سازماني، درجه دخالت پرسنل، ساختار سازماني، پیگیری 
دوره ای اجرایی مدیریت ارشد، رهبری مناسب و با انگیزه مدیریت 
اجرای  در  رهبری  و  عامل(  )مدیر   CEO حمایت  کارکنان،  و 
استراتژی شرکت، منابع انسانی مناسب و با انگیزه را عامل موفقیت 

اجراي برنامه ریزي استراتژیک مي داند.
• نظریه ایکاف، مدیریت حال گرا یاInactive به معنای حفظ 
وضع موجود بوده و سازمانی می تواند با مدیریت حال گرا سرکند 
که ادامه حیات آن ارتباط چندانی به عملکرد نداشته و به کمک 

مالی به شکل دولتی متکی باشد.
• در تحقیقات M. Atilla Oner و Ozcan Saritas در 
سال ۲004 با مقایسه 8 برنامه توسعه 5 ساله در ترکیه مدلی ارائه 
شده است که بر تفکر سیستمی و مدیریت یکپارچه تأکید دارد و 
اعالم شد جهت رفع موانعی که باعث شکست برنامه های توسعه در 
ترکیه می گردد، شاخص های زیر باید بین الیه های مدیریت )شامل 
وضع اصول و قوانین، تعیین استراتژی ها، فعالیت های اجرایی( و 
الزام  اجزای ساختار )شامل اهداف، ساختارها، رفتارها( به عنوان 
برقرار باشد واضح بودن و شفافیت، وحدت، یکپارچگی، هماهنگی 

و هم صدایی.

مدل مفهومی الهام بخش تحقیق  .3.3
نهادهای  و  سازمان ها  برنامه های  شدن  نهاده  بنا  به  توجه  با 
دولتی  مشابه ساختار  در سند چشم انداز کشور، ساختار  مختلف 
تأیید  و  مصاحبه  و  مختلف  نهادهای  و  سازمان ها  در  کشور  کل 
خبرگان، مدل شناخت شناسی چالش در تحقق و پیاده سازی سند 
چشم انداز بر اساس تحلیل میدان نیرو و  عوامل بازدارنده و پیش 
برنده )امیری،مجتبی،1385( به عنوان  خش تحقیق حاضر مورد 
گویه های  ای  کتابخانه  مطالعات  با  سپس  و  گرفت  قرار  استفاده 

مرتبط با عوامل مدل استخراج و در قالب پرسشنامه در آمد.
سند  پیاده  سازی  و  تحقق  در  چالش  شناخت شناسی  مدل 
چشم اندازبر اساس تحلیل میدان نیرو و  عوامل بازدارنده و پیش 

برنده )امیری، مجتبی، 1385(

روش تحقیق  .3.4
نوع تحقیق: توصیفی،کاربردی و از نوع همبستگی است، چرا 
شناسایی  عوامل  بین  رابطه  همبستگي،  تحلیل  از  استفاده  با  که 

شده و سازه موانع تحقق اهداف را بیان می نماید.
و  نقل  و  حمل  معاونت  کاران  اندر  دست  آماری:  جامعه   
و  ارشد  کارشناسان  مشاوران،  مدیران،  تهران،  شهرداری  ترافیک 
کارشناسان شاغل و مشارکت کننده مي باشد که تعداد کل آن ها 
بر طبق آخرین آمار در دی ماه سال 1390،  875 عدد بوده است.

روش نمونه گیری: نمونه گیري تصادفي ساده 
حجم نمونه: 1۲4)پرسش نامه پژوهش به 135 نفر از افراد 
بدون  پرسش نامه   9 و  شد  داده  برگشت  و  ارائه  آماری  جامعه 
جواب کامل و ۲ پرسش نامه مخدوش بودند که مجبور به حذف 
پرسش نامه از فرایند تحلیل شدیم. در نهایت تحلیل با استفاده از 

1۲4 پرسشنامه انجام شد.(
ابزار گردآوری اطالعات: پرسشنامه

و  کرونباخ  آلفای  مدل  فرض  آزمون  و  داده ها  تحلیل  براي 
براي  تأییدي  و  اکتشافی  عاملي  تحلیل  مانند  آماري  روش هاي 
شناخت متغیرهاي مکنون استفاده گردید. براي انجام این تحلیل ها 
است.  استفاده شده   LISREL و    SPSS آماري  نرم افزارهاي  از 
)نخست با الهام گیری از مدل مفهومی گویه ها استخراج  و سپس 
با تحلیل عاملی مرتبه یک، 6 دسته موانع دسته بندی شدند. در 
مرحله بعد با تحلیل عاملی مرتبه دو مشخص شد این 6 مانع با 

سازه  مانع تحقق اهداف برنامه های شهر رابطه دارند(.

3.4.1.  روش گردآوري داده ها
عوامل  بررسی  و  آزمودن  به  که  دلیل  بدین  حاضر،  پژوهش  
نظر هدف،  از  تهران مي پردازد،  موفقیت مدیریت شهري  کلیدي 
تحقیق کاربردي است و از نظر شیوه گردآوري و تحلیل اطالعات، 
این تحقیق توصیفي است. این تحقیق توصیفي است چرا که به 
از  مي پردازد.  آن ها  میان  روابط  نیز  و  متغیرها  وضعیت  توصیف 
همبستگي،  تحلیل  از  استفاده  با  که  چرا  است،  همبستگی  نوع 
موفقیت  کلیدي  عوامل  و سازه  عوامل شناسایی شده  بین  رابطه 
در مدیریت شهری را بررسی می کند. )بازرگان، 1375   (. در زمینه 
ادبیات تحقیق و مسائل نظري مرتبط با موضوع از منابع موجود 
استفاده شده است و در زمینه جنبه هاي علمي مرتبط با موضوع و 
بررسي سؤاالت تحقیق از توزیع پرسش نامه و جمع آوري اطالعات 
در جامعه آماري مورد نظر استفاده شده است. در انجام این تحقیق 
براي  پرسش نامه  و  مصاحبه  کتابخانه اي،  مطالعات  روش هاي  از 

گردآوري اطالعــات استفاده مي نماییم.

3.4.2.  پایایی و روایی پرسش نامه
پایایی : قابلیت اعتماد یکي از ویژگي هاي فني ابزار اندازه گیري 
است. این مفهوم با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیري در 
شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکساني به دست مي دهد. ایبل و 
فریسبي این مفهوم را این گونه تعریف کرده اند: همبستگي میان 
یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگري از نمرات در یک آزمون 
معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودني به دست آمده 
از  اعتماد  قابلیت  دامنه ضریب  امر معموالً  این  به  توجه  با  است. 
صفر )عدم ارتباط( تا مثبت یک )ارتباط کامل( است. این ضریب 
با  ویژگي هاي  اندازه گیري  ابزار  اندازه  تا چه  که  است  آن  نشانگر 
را مي سنجد.  آن  موقتي  و  متغیر  ویژگي هاي  یا  و  آزمودني  ثبات 

)سرمد، 1385(
در این تحقیق به منظور تعیین پایایي آزمون از روش آلفاي 
کرونباخ استفاده گردیده است. این روش براي محاسبه هماهنگي 
اندازه گیري  را  مختلف  خصیصه هاي  که  اندازه گیري  ابزار  دروني 
است   1 و   0 بین  کرونباخ،  آلفاي  مي رود. ضریب  کار  به  مي کند 
که در واقع همان ضریب همبستگي داده ها در زمان هاي مختلف 
مي باشد. عدد 1، حداکثر همبستگي و عدد 0، حداقل همبستگي 
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را نشان مي دهد. 
عددي  مقادیر  مي تواند  سوال  هر  پاسخ  ابزار،  گونه  این  در 
مختلف را اختیار کند. براي محاسبه  ضریب آلفاي کرونباخ  ابتدا 
باید واریانس نمره هاي هر زیر مجموعه سوال هاي پرسشنامه )یا 
زیر آزمون ( و واریانس کل را محاسبه و سپس با استفاده از فرمول 

زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد. 

)1(
1 2

2

S
S

J
Jr j∑−
−

=α

 

J : تعداد پرسش ها 
J ام  2 : واریانس زیر آزمون 

jS
2S : واریانس کل آزمون 

باشد،  نزدیک  درصد   100 به  آمده  دست  به  درصد  قدر  هر 
بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسش نامه است. قابل ذکر است که 
مي شود.  تلقي  ضعیف  معموالً  درصد   60 از  کمتر  آلفاي  ضریب 
البته  و  تلقي شده  از 80% خوب  قابل قبول و بیش  دامنه %70 
هر چه قدر ضریب اعتماد به عدد یک نزدیک تر باشد، بهتر است. 
پیش  پرسش نامه  شامل30  اولیه  نمونه  یک  ابتدا  منظور  بدین 
از  آمده  دست  به  داده هاي  از  استفاده  با  سپس  و  گردید  آزمون 
این پرسش نامه ها و به کمک نرم افزار آماري SPSS میزان ضریب 
ابزار محاسبه شد. نتایج  اعتماد با روش آلفاي کرونباخ براي این 
ذیل از این تحلیل به دست آمده است. براي تمام سواالت مربوطه، 
میزان آلفاي کرونباخ مقدار 0,84 درصد بوده است. جدول 1 این 
میزان براي سواالت هریک از ابعاد به دست آمده را نشان می دهد.

جدول1:آلفاي کرونباخ براي سواالت

آلفاي 
کرونباخ 
)استاندارد(

تعداد آیتم نام متغیر ردیف

0,73 9 معنایی و ماهیتی 1

0,91 7 ساختاری ۲

0,86 6 فرهنگی و اجتماعی 3

0,783 9 محیطی 4

0,756 5 عدم رعایت اصول مدیریت شهرسازانه 
و توسعه پایدار 5

0,7۲3 6 علل رفتاری 6

0,84 تمامی سواالت
بنابراین آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي بخش هاي مختلف 
قابلیت  از  ابزار  این  مي دهدکه  نشان  استفاده،  مورد  پرسشنامه 

اعتماد الزم برخوردار است.
 روایي: داللت دارد که نتایج به دست آمده از کاربرد سنجه ها 
تا چه حدي با تئوري هایي که آزمون بر اساس آن ها طراحي شده، 
به  و  اکتشافي  عاملي1  تحلیل  از  قسمت  این  در  دارد.  سازگاري 

1.  - Factor Analysis 

طور مشخص از شاخص اعتبار عاملي پرسشنامه استفاده مي شود. 
اعتبار عاملي صورتي از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملي  
به دست مي آید. تحلیل عاملي نیز یک فن  آماري است که در علوم 
عاملي  تحلیل  از  استفاده  در حقیقت  دارد.  فراوان  کاربرد  انساني 
در شاخه هایي که در آن ها آزمون و پرسش نامه استفاده مي شود، 
الزم و ضروري است. ) کالین، 1380( با استفاده از تحلیل عاملي 
مي توان مشخص نمود که آیا پرسش نامه شاخص هاي موردنظر را 
اندازه گیري مي کند یا خیر. در تحلیل عاملي باید سواالتي که براي 
بار  داراي یک  یا صفت خاص طرح شده اند  ارزیابي یک شاخص 
عاملي مشترک باشند. دراین پژوهش اعتبار محتوا و اعتبار عاملي 
سواالت پرسش نامه بررسي گردیده است. نخست با الهام گیری از 
مرتبه  عاملی  تحلیل  با  سپس  و  استخراج  گویه ها  مفهومی  مدل 
تحلیل  با  بعد  مرحله  در  شدند.  دسته بندی  موانع  دسته   6 یک، 
عاملی مرتبه دو مشخص شد این 6 مانع با سازه  مانع تحقق اهداف 
برنامه های شهر رابطه دارند. اعتبار محتواي این پرسش نامه توسط 
اساتید راهنما و مشاور و مطالعه کتب و مقاالت مربوط به تحقیق 
مقاالت  پرسش نامه هاي  مطالعه  الزم،  اطالعات  اقالم  تعیین  و 
ابتدایي  توزیع  آن ها،  ضعف  و  قوت  نقاط  تعیین  و  تحقیق ها  و 
پرسش نامه بین تعدادي از کارکنان و اعمال نظرات اصالحي مورد 

تأیید قرار گرفته است و از اعتبار الزم برخوردار مي باشد. 
اعتبار عاملي پرسش نامه: در این تحقیق عوامل مربوط به 
هرکدام از سواالت طراحی شده براي ابعاد گوناگون، با استفاده از 

تحلیل عاملي تأییدي به دست آمده است .

جامعه آماری و نمونه تحقیق  .3.5
جامعه آماري به کل افرادي گفته مي شود که از جهات خاص 
و  بوده  مشترک  صفات  داراي  تحقیق  نظرهاي  نقطه  به  مربوط 
)ذوالریاستین،1380(.  باشند  نظر  مورد  پژوهش  نتایج  مشمول 
پژوهش شامل”  آماري  زماني، جامعه  و  قلمرو مکاني  به  توجه  با 
تهران،  ترافیک شهرداری  و  نقل  و  معاونت حمل  دست اندرکاران 
و  شاغل  کارشناسان  و  ارشد  کارشناسان  مشاوران،  مدیران، 
مشارکت کننده” مي باشد که تعداد کل آن ها بر طبق آخرین آمار 
در دی ماه سال 1390،  875 عدد بوده است. اطالعات مورد نیاز 
انسانی شهرداری  منابع  اطالعات  بانک  از  آماري  در مورد جامعه 

تهران استخراج شد.
از آن جا که جامعه آماري تحقیق دست اندرکاران معاونت حمل 
مشاوران،کارشناسان  مدیران،  تهران،  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و 
مختلف  مراحل  در  کننده  مشارکت  و  کارشناسان شاغل  و  ارشد 
پروژه هاي حمل و نقل و ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک 
زیر  خصوصیات  داراي  کارشناساني  اغلب  افراد  این  هستند، 

مي باشند:
• داراي تحصیالت کارشناسي یا معادل آن به لحاظ تجربی و 
دوره های تخصصی گذرانده شده در زمینه هاي مهندسي، مدیریت، 

طراحی و برنامه ریزی شهری.
مدیریت ،  مهندسی،  برنامه ریزی،  زمینه  در  تجربه  دارای   •
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شهری  مدیریت  زمینه  در  کارشناسی  و  طراحی  کنترل،  نظارت، 
داراي  بعضاً  و  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  فعالیت های  و 

تحصیالت حرفه اي مهندسی ترافیک.
لذا افراد جامعه آماري مورد مطالعه تحقیق متجانس بوده و 
در  یکدست  را  جامعه  افراد  مي توان  که  نوعي  به  دارند.  مشابهت 
نظر گرفت. لذا در این تحقیق از روش نمونه گیري تصادفي ساده 

استفاده گردید. 
نمونه و نمونه گیري از مهم ترین مباحث در آمار علوم انساني 
است. چه از طرفي با توجه به وسعت جمعیت یا موضوعات مورد 
مطالعه، محقق ناچار است به نمونه گیري بپردازد. از طرفي دیگر، 
اعتماد به یافته هاي یک تحقیق با صحت نمونه گیري آن سنجیده 

مي شود. )ساروخاني، 1381(
از آن جا که جامعه آماري این تحقیق، دست اندرکاران معاونت 
مشاوران،  مدیران،  تهران،  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل 
کارشناسان ارشد و کارشناسان شاغل و مشارکت کننده در مراحل 
مختلف پروژه هاي حمل و نقل و ترافیک معاونت حمل و نقل و 
ترافیک می باشند، جامعه آماري محدود است. لذا در این تحقیق از 

فرمول نمونه گیري جامعه محدود استفاده شده است. 
 

که در آن
P  = 0,5 برآورد نسبت صفت متغیر؛ :P

درصد؛  اطمینان 95  با سطح  متناظر  واحد  نرمال  متغیر   :Z
z α/۲ =1,96

ε = 0/08 مقدار اشتباه مجاز ؛:ε
N =875 تعداد جامعه آماري ؛ = N

 
n= حجم نمونه با توجه به فرمول 1۲4 عدد محاسبه شد.

کلیدي  عوامل  اکتشاف  برای  پیشنهادی  روش   .3.6
موفقیت،درمدیریت شهری

و  مکنون  متغیرهای  شناسایی  منظور  به  تحقیق،  این  در   •
اطمینان از صحت مدل های اندازه گیری از تحلیل عاملی اکتشافی 
فعال قیوم، 1386(. در  استفاده شده است. )مؤمنی و  تأییدی  و 
زیربنایی  ساختار  کشف  درصدد  محقق  اکتشافی  عاملی  تحلیل 
اولیه  فرض  پیش  و  می باشد  متغیرها  از  بزرگی  نسبتاً  مجموعه 
تحقیق آن است که هر متغیری ممکن است با هر عاملی ارتباط 
اکتشافی در جهت  از تحلیل عاملی  این تحقیق  باشد. در  داشته 
سنجش روایی از نوع واگرا  استفاده شده است. به عبارتی تحلیل 
می تواند  دارد  پیشنهاد  ارزش  که  آن  بر  عالوه  اکتشافی  عاملی 
ساختار ساز و مدل ساز باشد. همچنین جهت آزمودن مدل های 

تأییدی  عاملی  تحلیل  از  آن ها  از صحت  اطمینان  و  اندازه گیری 
یوشانلویی،1390(.  )رحمانی  است  شده  استفاده  همگرا(  )روایی 
در تحلیل عاملي تأییدي پژوهشگر به دنبال تهیه مدلي است که 
فرض مي شود داده هاي تجربي را بر پایه چند پارامتر بسیار اندک، 
)آزمون فرضیه(  توجیه مي کند. تحلیل عاملي  یا  تبیین  توصیف، 
در  )که  معین  عاملي  ساختار  یک  با  داده ها  که  مي کند  تعیین 

فرضیه آمده( هماهنگ اند یا نه. 
• تحلیل عاملی، از طریق دو نرم افزار SPSS و LISREL قابل 
تحقیق  این  در  دارند.  تفاوت  یکدیگر  با  کمی  که  است  محاسبه 
4۲ گویه برای سنجش بررسی موانع و چالش های تحقق اهداف 
برآمده از برنامه های توسعه ای کالن شهر تهران با رویکرد مدیریت 
اکتشافی               عاملی  تحلیل  توسط  که  است  شده  طراحی  شهری 
مدل های  برزاش  و  صحت  سپس  تأیید،  را  متغیرها  مکنون های 

آن ها توسط تحلیل عاملی تأییدی مورد بحث قرار گرفته اند .
و   SPSS نرم افزار  از  حاصل  اکتشافی  عاملی  تحلیل  نتایج   •
تائیدی حاصل از نرم افزار LISREL ارائه شده است. الزم به ذکر 
است که به منظور کاهش متغیرها و در نظر گرفتن آن ها به عنوان 
یک متغیر مکنون، بار عاملی به دست آمده باید بیشتر از 0/3 باشد 
عاملی  بارهای  تحقیق  این  در  که  قیوم، 1386(  فعال  و  )مؤمنی 

باالتر از 0,5 شناسایی و مد نظر قرار داده شده اند.
• برای سنجش عوامل کلیدي موفقیت در مجموع 4۲ سوال 
در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی 
توسط نرم افزار SPSS در جدول فوق نشان داده شده است. بعد 
پایین بودن میزان اشتراکات  از تحلیل عاملی اکتشافی به خاطر 
)کمتر از 0.5 (، میزان بار عاملی کمتر از 3/0 و بار عاملی شاخص ها 
به طور کلی همان طور  نامرتبط 14 سوال حذف و   روی عامل 
که انتظار می رفت ۲8 گویه باقیمانده در 6 بعد طبقه بندی شدند. 
اندازه کفایت نمونه)KMO( و همچنین آزمون معناداری کرویت 
نمونه بارتلت  )Bartlett( نیز در تحلیل عاملی اکتشافی توسط  
SPSS به ترتیب برابر 0.7۲6 و 0.000 است. در جدول اشتراکات 
 ۲8 بودند  پایین  آن  اشتراکات  میزان  که  سواالتی  حذف  از  بعد 

سوال باقی مانده که همگی اشتراکات باالی 0.5 دارد.

استفاده از تحلیل عاملی برای اکتشاف موانع و   .3.7
اثبات همبستگی گویه ها با سازه تحقیق

متغیرهای  شناخت  منظور  به  اکتشافی  عاملی  تحلیل   .1-5
مکنون

کاهش  برای  اساساً   )Factor Analysis( عامل  تحلیل 
داده ها یا شناسایی ساختار به کار می رود. هدف از کاهش داده ها 
)Data Reduction( حذف متغیرهای اضافی از فایل داده ها و 
هدف از شناسایی ساختار )Structure etection( بررسی روابط 
پنهان بین متغیرها است. تحلیل عاملی نامی است عمومی برای 
برخی از روش های چند متغیره که هدف اصلی آن خالصه کردن 
داده هاست. این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از 
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متغیرها می پردازد و در نهایت آن ها را در قالب عامل های عمومی 
تبیین می کند.  همان طور که در  و  محدودی دسته بندی کرده 
اکثر کتب آماری قابل مشاهده است، تحلیل عاملی به دو صورت 
تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی قابل اجرا است. در 
این تحقیق، به منظور شناسایی متغیرهای مکنون و اطمینان از 
صحت مدل های اندازه گیری از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی 
استفاده شده است. )مؤمنی و فعال قیوم، 1386(. در تحلیل عاملی 
نسبتاً  مجموعه  زیربنایی  ساختار  کشف  درصدد  محقق  اکتشافی 
بزرگی از متغیرها می باشد و پیش فرض اولیه تحقیق آن است که 
هر متغیری ممکن است با هر عاملی ارتباط داشته باشد. در این 
تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی در جهت سنجش روایی از نوع 
واگرا ۲  استفاده شده است. به عبارتی تحلیل عاملی اکتشافی عالوه 
مدل ساز  و  ساز  ساختار  می تواند  دارد  پیشنهاد  ارزش  که  آن  بر 
اطمینان  و  اندازه گیری  مدل های  آزمودن  جهت  همچنین  باشد. 
از صحت آن ها از تحلیل عاملی تأییدی )روایی همگرا3( استفاده 
شده است. )رحمانی یوشانلوئی،1390(. در تحلیل عاملي تأییدي 
داده هاي  است که فرض مي شود  تهیه مدلي  دنبال  به  پژوهشگر 
تجربي را بر پایه چند پارامتر بسیار اندک، توصیف، تبیین یا توجیه 
مي کند. تحلیل عاملي )آزمون فرضیه( تعیین مي کند که داده ها با 

یک ساختار عاملي معین )که در فرضیه آمده( هماهنگ اند یا نه.
تحلیل عاملی، از طریق دو نرم افزار SPSS و LISREL قابل 
تحقیق  این  در  دارند.  تفاوت  یکدیگر  با  کمی  که  است  محاسبه 
4۲ گویه برای سنجش بررسی موانع و چالش های تحقق اهداف 
برآمده از برنامه های توسعه ای کالن شهر تهران با رویکرد مدیریت 
شهری  طراحی شده که توسط تحلیل عاملی اکتشافی مکنون های 
متغیرها را تأیید کرده و صحت و برازش مدل های آن ها را توسط 

تحلیل عاملی تأییدی مورد بحث قرار داده است.
و   SPSS نرم افزار  از  حاصل  اکتشافی  عاملی  تحلیل  نتایج 
تآییدی حاصل از نرم افزار LISREL ارائه شده است. الزم به ذکر 
است به منظور کاهش متغیرها و در نظر گرفتن آن ها به عنوان 
یک متغیر مکنون، بار عاملی به دست آمده باید بیشتر از 0/3 باشد 
عاملی  بارهای  تحقیق  این  در  که  قیوم، 1386(  فعال  و  )مؤمنی 

باالتر از 0,5 شناسایی و مد نظر قرار داده شده اند.

شاخص KMO و آزمون بارتلت  .3.8
در انجام تحلیل عاملي، ابتدا باید از این مسأله اطمینان حاصل 
شود که مي توان داده هاي موجود را براي تحلیل مورد استفاده قرار 
داد. با استفاده از آزمون بارتلت مي توان از کفایت نمونه گیري اطمینان 
حاصل نمود. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار 
شاخص نزدیک به یک باشد، داده هاي مورد نظر براي تحلیل عاملي 
مناسب هستند و در غیر این صورت نتایج تحلیل عاملي براي داده هاي 
به  ابتدا  )مومني،1386: 193(.  نمي باشد  مناسب  نظر چندان  مورد 
بررسي مناسب بودن داده ها براي تحلیل عاملي مي پردازیم. روش هاي 
مختلفي براي این کار وجود دارد که از جمله آن ها مي تــوان به آزمون 
2. Divergent Validity
3. Convergent Validity

آن  مقدار  که  کرد  اشاره   )KMO()Kaiser-Meyer_olkin(
 KMO همواره بین 0 تا 1 در نوسان است. درصورتي که مقدار
کم تر از 0/50 باشد داده ها براي تحلیل عاملي مناسب نخواهد بود 
و اگر مقدار آن بین 0/50 تا 0/69 باشد مي توان با احتیاط بیشتر 
به تحلیل عاملي پرداخت.  ولي در صورتي که مقدار آن بزرگ تر 
از 0/70 باشد همبستگي هاي موجود در بین داده ها براي تحلیل 
عاملي مناسب خواهد بود. از سوي دیگر براي اطمینان از مناسب 
پایه  که  همبستگي هایي  ماتریس  که  این  بر  مبني  داده ها  بودن 
تحلیل قرار مي گیرد در جامعه برابر با صفر نیست از آزمون بارتلت 
از  استفاده  با  عبارتی  به  کرده ایم.  استفاده   )Bartlett Test(
آزمون بارتلت مي توان از کفایت نمونه گیري اطمینان حاصل نمود.

)KMO(جدول 2  : کفایت نمونه برداری
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .726

Bartlett's
Test of Sphe-

ricity

Approx. Chi-

Square
734.864

df 378

Sig. .000

از  برآمده  اهداف  تحقق  چالش های  و  موانع  سنجش  برای 
برنامه های توسعه ای کالن شهر تهران با رویکرد مدیریت شهری 
از  نتایج حاصل  است.  گرفته شده  نظر  در  در مجموع 4۲ سوال 
تحلیل عاملی اکتشافی توسط نرم افزار SPSS در جدول فوق نشان 
داده شده است. بعد از تحلیل عاملی اکتشافی به خاطر پایین بودن 
میزان اشترکات)کمتر از 0,5(، میزان بار عاملی کمتر از 0/3 و بار 
عاملی شاخص ها روی عامل نامرتبط 14 سوال حذف و  به طور 
کلی همان طور که انتظار می رفت ۲8 گویه باقی مانده در 6 بعد 
طبقه بندی شدند. اندازه کفایت نمونهKMO(4( و همچنین آزمون 
معناداری کرویت نمونه بارتلتBartlett(  5( نیز در تحلیل عاملی 
است.  0/000 و   0/7۲6 برابر  ترتیب  به   SPSS توسط  اکتشافی 
اشتراکات  میزان  که  سواالتی  حذف  از  بعد  اشترکات  جدول  در 
آن پائین بودند ۲8 سوال باقی مانده که همگی اشتراکات باالی 

0,5 دارد.

تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه اول  .3.9
از  برآمده  اهداف  تحقق  چالش های  و  موانع  سنجش  برای 
برنامه های توسعه ای کالن شهر تهران- با رویکرد مدیریت شهری 
گرفته  نظر  در  حذف  از  بعد  باقیمانده  در  سوال   ۲8 مجموع  در 
شده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی توسط نرم افزار 
SPSS در جدول زیر نشان داده شده است. به طور کلی همان طور 
که انتظار می رفت ۲8 گویه در 6 بعد طبقه بندی شدند. همچنین 
این 6 عامل در مجموع حدود 73/414 درصد  واریانس نمرات را 
تبیین می کنند لذا می توان نتیجه گرفت که داده ها براي تحلیل 
نشان دهنده  عاملی  یافته  چرخش  ماتریس  است.  مناسب  عاملي 
همبستگی باالی گویه ها با عوامل مرتبط و همبستگی پایینشان با 
4. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
5. Bartlett’s Test of Sphericity Sig. 
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سایر عوامل است. )روایی واگرا(.
تحلیل عاملی تأییدی متغیر های پژوهش  .3.10

در این بخش، نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی هر یک از 
متغیر های پژوهش توسط نرم افزار LISREL  به صورت جداگانه 
برای هر متغیر آورده شده است. الزم به ذکر است به منظور کاهش 
بار  به عنوان یک متغیر مکنون،  متغیرها و در نظر گرفتن آن ها 
عاملی به دست آمده باید بیشتر از 0/3 باشد )مؤمنی و فعال قیوم، 
1386(. در تحلیل عاملی تأئیدی محقق می داند چه سوالی مربوط 
به چه بعدی است. یعنی در تحلیل عاملی تأییدی مدل مفهومی 
برای هر یک از مفاهیم یا متغیرهای تحقیق وجود دارد. در بررسی 
این مدل های  آیا  این است که  اساسی  از مدل ها سوال  هر کدام 
اندازه گیری مناسب است؟ به عبارت دیگر آیا داده های تحقیق با 

مدل مدل مفهومی همخوانی دارد یا خیر؟
به طور کلی دو نوع شاخص برای آزمودن برازش مدل وجود 

دارد. 1- شاخص های خوب بودن و ۲- شاخص های بد بودن
 ... و   AGFI ،AGFI، NFI مانند  بودن  شاخص های خوب 
مقدار  است.  بهتر  باشد  بیشتر  آن ها  مقدار  چه  هر  که  می باشد 
همچنین  است.   0/9 شاخص هایی  چنین  برای  پیشنهادی 
شاخص های بد بودن نیز شامل  x2/df  و  RMSEA است که 
هر چه مقدار آن ها کم تر باشد مدل دارای برازش بهتری است. حد 

مجاز x2/df  عدد 3 و حد مجاز RMSEA   0/08 است.
برای پاسخ به پرسش برازش مدل بایستی شاخص های خوب 
 x2/df ، RMSEA ، AGFI ، AGFI،) بودن و بد بودن به هم

NFI و CFI) مورد بررسی قرار گیرند. 

)a( نیکویی برازش مدل
سری  یک   LISREL نرم افزار  است،  آشکار  که  طور  همان   
ارائه  شده  تدوین  مدل  برازش  نیکویی  سنجش  شاخص های 
می دهد. در ادامه کلیه شاخص های ذکر شده  مورد بررسی قرار 

می گیرند.
شاخص کای دو )χ۲( : که نشان دهندة میزان آمارة کای دو 
برای مدل است. در واقع این شاخص اختالف بین مدل و داده ها را 
نشان می دهد و معیاری برای بد بودن مدل است. لذا هر قدر که 
میزان آن کم تر باشد، حاکی از اختالف کم تر بین ماتریس واریانس 
واریانس - کوواریانس  ماتریس  و  اتخاذ شده  نمونۀ  - کوواریانس 
حاصل از مدل اتخاذ شده بوده و بد بودن مدل را نشان می دهد. 
البته الزم به ذکر است که میزان این شاخص تحت تأثیر تعداد 
نمونۀ اتخاذ شده قرار می گیرد. در واقع چنانچه حجم نمونه بیشتر 
از ۲00 بشود، این شاخص تمایل زیادی به افزایش دارد. لذا تحلیل 
برازندگی مدل با این شاخص، معموالً در نمونه های بین 100 تا 
۲00 قابل اتکا است. همچنین بهتر است که این شاخص، با در نظر 

گرفتن درجۀ آزادی تفسیر شود. 
نشان  را  مدل  آزادی  درجۀ  شاخص  این   :)df( آزادی  درجۀ 

می دهد و نباید کوچک تر از صفر باشد.  

بهترین  از  یکی   :)x2/df( آزادی  درجۀ  بر  دو  کای  نسبت 
شاخص های بررسی نیکویی برازش مدل، بررسی نسبت آمارة کای 
برای مناسب  البته حد استانداردی  بر درجۀ آزادی که است.  دو 
بودن میزان این شاخص وجود ندارد. اما بسیاری از اندیشمندان 
بر این عقیده اند که این شاخص باید کمتر از 3 باشد. در نهایت 
حد مناسب بودن باید با تشخیص محقق و بر اساس نوع تحقیق 

صورت گیرد. 
برای  دیگر  معیاری  نیز  شاخص  این   :P-Value شاخص 
قابل قبول  اما در مورد میزان  سنجش مناسب بودن مدل است. 
بودن این شاخص، اجماع نظری وجود ندارد. برخی از اندیشمندان 
باشد در  از 0,05  باید کم تر  حوزة آماری معتقدند که میزان آن 

حالی که برخی بر بیشتر بودن این میزان تأکید دارند. 
این   :)RMSEA( مدل  خطاهای  مجذور  میانگین  شاخص 
شاخص  همانند  و  شده  ساخته  مدل  خطاهای  براساس  شاخص 
کای دو، معیاری برای بد بودن مدل است. برخی از اندیشمندان بر 
این عقیده اند که این شاخص باید کمتر از 0,05 باشد، همچنین 

برخی دیگر، میزان کمتر از 0,08 را مناسب می دانند.
شاخص )Goodness-of-Fit )GFI: این شاخص، معیاری 
برای سنجش میزان خوب بودن مدل است و میزانی باالتر از 0,9، 
نشان دهندة مناسب بودن مدل استخراج شده با توجه به داده ها 

است.  
واقع  در  شاخص،  این   :Adjusted GFI )AGFI(شاخص
میزان  گرفتن  نظر  در  با   GFI شاخص  شدة  داده  تطبیق  حالت 
مدل  بودن  برای خوب  دیگری  معیار  و  است   )df( آزادی  درجۀ 
از  حاکی  باشد،   0,9 از  باالتر  شاخص  این  میزان  چنانچه  است. 

مناسب بودن مدل استخراجی با توجه به داده ها است..
نیز  شاخص  این   :Normed Fit Index )NFI(شاخص
یکی دیگر از شاخص ها برای سنجش میزان خوب بودن مدل به 
این شاخص  داده ها است. چنانچه میزان  به  توجه  با  آمده  دست 
باالتر از 0,9 باشد، حاکی از مناسب بودن مدل استخراجی است 

 .)۲004 ,Schumacker & Lomax(

)b(تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول موانع
اهداف  تحقق  چالش های  و  موانع  اندازه گیری  مدل   1 شکل 
برآمده از برنامه های توسعه ای کالن شهر تهران  با رویکرد مدیریت 
شهری را در حالت تخمین استاندارد نشان می دهد. نتایج تخمین 
شاخص ها  نسبی  بودن  مناسب  از  حاکی  شکل(  زیرین  )قسمت 
دارد. با توجه به خروجی لیزرل مقدار ۲χ  محاسبه شده برابر با 
 3 عدد  از  کمتر   4 آزادی  درجه  به  نسبت  که  می باشد   5۲۲/57
اندک  تفاوت  نشان دهنده  شاخص  این  میزان  بودن  پایین  است. 
میان مدل مفهومی با داده های مشاهده شده تحقیق است. مقدار  
است.   0/08 ،RMSEA مجاز  و حد  با 0/05  برابر    RMSEA
 ، با 0/89  برابر  ترتیب  به   NFI و    GFI  AGFI شاخص های 
0/90 و 0/9۲ است که نشان دهنده برازش نسبتاً باالیی هستند. 
هر  تأثیر  میزان  استاندارد  تخمین  حالت  در  مدل  عاملی  بارهای 
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کدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات 
متغیر یا عامل اصلی نشان می دهد. به عبارت دیگر بار عاملی نشان 
دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده گر )سوال پرسشنامه( 
به شکل 1 می توان  توجه  با  )عامل ها( می باشد.  با متغیر مکنون 
بار  نمود.  مشاهده  را  تحقیق  سواالت  از  یک  هر  عاملی  بارهای 
عاملی سوال اول در بعد معنایی ماهیتی دارای بار عاملی )0/51(  
از  درصد   ۲6 تقریباً  ماهیتی  معنایی  اول  سوال  یعني  می باشد. 
واریانس بعد معنایی ماهیتی را تبیین می نماید. مقدار 0/74 نیز 
مقدار خطاست باشد )مقدار واریانسی که توسط سوال اول قابل 
تبیین نیست. واضح است که هر چه مقدار خطا کمتر باشد ضرایب 
تعیین باالتر و همبستگی بیشتری بین سوال و عامل مربوطه وجود 
دارد(. مقدار ضریب تعیین عددی بین 0 و 1 است که هر چه به 

سمت 1 نزدیک شود مقدار تبیین واریانس بیشتر می گردد.
و  ضرایب  معناداری  معناداری(  حالت  در  بعدی)مدل  خروجی 
پارامترهای به دست آمده مدل اندازه گیری متغیرموانع و چالش های 
با  تهران-  شهر  کالن  توسعه ای  برنامه های  از  برآمده  اهداف  تحقق 
رویکرد مدیریت شهری را نشان می دهد که تمامی ضرایب به دست 
آمده معنادار شده اند. زیرا مقدار آزمون معناداری بزرگ تر از 1,96 یا 
کوچک تر از 1,96- نشان دهنده معناداری بودن روابط است. دو خروجی 
نرم افزار لیزرل )مدل در حالت تخمین استاندارد و مدل در حالت ضرایب 

معناداری( در ادامه نشان داده شده است.

)c( تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم موانع تحقق اهداف
ابعاد  به  پرسشنامه  سواالت  از  اول  مرتبه  عاملی  تحلیل  در 
سازمان های  اجتماعی،  فرهنگی  ساختاری،  ماهیتی،  )معنایی 
تحلیل  در  رسیدیم.  شهرسازانه(  مدیریت  رعایت  عدم  محیطی، 
اهداف  تحقق  موانع  مفهوم  به  عامل ها  از  نیز  دوم  مرتبه  عاملی 
دست پیدا می کنیم. در بین ابعاد موانع و چالش های تحقق اهداف 
شهرسازانه  مدیریت  رعایت  عدم  توسعه ای،  برنامه های  از  برآمده 
موانع و چالش های تحقق  بر مفهوم  بیشتری)0/91(  تأثیر  دارای 

اهداف دارد. 
چالش های  و  موانع  بر  رفتاری  علل  عاملی  بار  میزان 
تحقق)0/83( است. به عبارت دیگر حدود 69 درصد از واریانس 

موانع و چالش های تحقق اهداف را تبیین می کند. 
بر  ماهیتی  معنایی  و  محیطی  سازمان های  عاملی  بار  میزان 
دیگر  عبارت  به  است.  اهداف)0/71(  تحقق  چالش های  و  موانع 
حدود 51 درصد از واریانس موانع تحقق اهداف را تبیین می نماید. 
میزان بار فرهنگی و اجتماعی بر موانع تحقق اهداف )0/70( است. 
به عبارت دیگر حدود 49 درصد از واریانس موانع تحقق اهداف 
را تبیین می نماید. میزان بار عاملی ساختار بر موانع تحقق اهداف 
)0/38( می باشد. به عبارت دیگر حدود 14 درصد از واریانس موانع 
تحقق اهداف را تبیین می نماید. همچنین شاخص های برازش مدل 
 RMSEA حاکی از مناسب بودن مدل اندازه گیری است. مقدار

شکل 1:  تحلیل عاملی مرتبه اول موانع تحقق اهداف در حالت تخمین استاندارد
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برابر با 0/078 است و با توجه به این که کم تر از 0/08 است، نشان می دهد میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب است.

شکل 2 : تحلیل عاملی مرتبه اول موانع و چالش های تحقق اهداف در حالت ضرایب معناداری

شکل 3 : تحلیل عاملی مرتبه دوم موانع تحقق اهداف در حالت تخمین استاندارد
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از 3 است.  آزادی کمتر  به درجه    همچنین مقدار کای دو 
میزان شاخص های GFI , AGFI  و NFI نیز به ترتیب برابر با 
0/93 ، 0/94 و 0/95 می باشد. در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول 
و مرتبه دوم مربوط به موانع و چالش های تحقق اهداف بایستی 
بیان نمود چنانچه در حالت تخمین استاندارد بارهای عاملی مربوط 
به سواالت تحقیق باالتر از 0,30 یا 0,50 باشد، سواالت پرسشنامه 
از روایی سازه )روایی همگرا( برخوردار است. روایی همگرا نوعی 

روایی است که توسط تحلیل عاملی تأییدی محاسبه می شود.

جدول3 : نتایج برازش مدل 

نتیجه اعداد بدست مقدار مجاز شاخص ها

برازش مناسب 1.75  x2/df<3
 نسبت کاي دو به

درجه آزادي
Chi-square  / df

برازش مناسب 0.078 0.08<<0.05 RMSEA

برازش مناسب باالتر از 9/0 0.94 GFI

برازش مناسب باالتر از 9/0 0.93 AGFI

برازش مناسب باالتر از 9/0 0.94 CFI

برازش مناسب 0.95 باالتر از 9/0 NFI

برازش مناسب 0.96 باالتر از 9/0 NNFI
 

4. نتیجه گیری
در این تحقیق نخست با الهام گیری از مدل مفهومی 4۲ گویه 
سوال،  از حذف 14  پس  یک  مرتبه  عاملی  تحلیل  با  و  استخراج 
۲8 گویه  باقي مانده در6 دسته موانع دسته بندی شدند. سپس با 
تحلیل عاملی مرتبه دو مشخص شد این 6 مانع با سازه  مانع تحقق 
اهداف برنامه های شهر رابطه دارند. ابعاد معنایی ماهیتی، ساختاری، 
مدیریت  رعایت  عدم  و  محیطی  سازمان های  اجتماعی،  فرهنگی، 
برنامه های  اهداف  تحقق  موانع  تشکیل دهنده  ابعاد  از  شهرسازانه 
توسعه ای کالن شهر تهران با تمرکز بر حوزه حمل و نقل و ترافیک 
در مدیریت شهری هستند که با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی 
در مجموع حدود  عامل  این 6  که  گونه اي  به  استخراج می شوند. 
73/414 درصد  واریانس نمرات را تبیین می کنند. می توان نتیجه 
گرفت که داده ها براي تحلیل عاملي مناسبند و ماتریس چرخش 
یافته عاملی نشان دهنده همبستگی باالی گویه ها با عوامل مرتبط و 

همبستگی پایینشان با سایر عوامل است.
از  اول  نتایج به دست آمده در تحلیل عاملی مرتبه  براساس 
سواالت پرسش نامه به ابعاد )معنایی ماهیتی، ساختاری، فرهنگی 
اجتماعی، سازمان های محیطی، عدم رعایت مدیریت شهرسازانه( 
مفهوم  به  عامل ها  از  نیز  دوم  مرتبه  عاملی  تحلیل  در  رسیدیم. 
و  موانع  ابعاد  بین  در  می کنیم.  پیدا  دست  اهداف  تحقق  موانع 
عدم  توسعه ای،  برنامه های  از  برآمده  اهداف  تحقق  چالش های 
رعایت مدیریت شهرسازانه دارای تأثیر بیشتری )0/91( بر مفهوم 

موانع و چالش های تحقق اهداف است. 

شکل 4 : تحلیل عاملی مرتبه دوم موانع تحقق اهداف در حالت ضرایب معناداری
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و همچنین فرهنگ سازی از طریق توسعه ی آموزش که این می تواند 
برای پیشبرد اهداف بسیار موثر باشد.

• در بعد محیطی:
صاحب نظران بر این باورند که هیچ برنامه تحولی و توسعه ای 
بدون فراهم آمدن زمینه ها و بسترهای مورد نیاز محقق نخواهد 
شد. منظور از محیط عواملی است که روی نظام اثر می گذارد ولی 
تحت کنترل او نیست. این عوامل به چند دسته تقسیم می شوند:

فوق  و  فعال  نقش  ایفای  مستلزم  محیطی  عوامل  مدیریت 
فعالی است که مي توان تجلی آن را در قدرت انطباق دادن خود با 
شرایط و همراهی با آن ) Adaptation(، انطباق دادن شرایط یا 
همراه کردن آن با خود )Manipulation (مشاهده کرد. ترغیب 
و تشویق همکاری سایر سازمان ها  برای تحقق اهداف سازمانی، 
سایر  وظایف  انجام  برای  کارا  مکانیسم های  و  راهکارها  ایجاد 
سازمان ها با رویکرد مدیریت شهرسازانه، اصالح و مشخص کردن 

وظایف سازمان ها برای جلوگیری از تداخل وظیفه ای سازمان ها.
• در بعد عدم رعایت اصول مدیریت شهرسازانه و توسعه پایدار:

یکي از اولویت هاي مهم شهرداري تهران تأکید بر تحقق طرح 
طرح  با  تفصیلي  طرح هاي  تطبیق  و  تدقیق  لذا  مي باشد،   جامع 
جامع، استقرار طرح هاي تفصیلي در سیستم یکپارچه شهرسازي 
اهمیت  از  جامع  بر طرح  مبتني  اجراي ضوابط شهرسازي  نیز  و 

خاصي برخوردار است. 
تحقق چشم انداز توسعه شهر تهران در طرح جامع که شهري 
و  زیبا  و  سرسبز    ، هوشمند  اسالمي،   ایراني  هویت  و  اصالت  با 
شاداب با فضاهاي عمومي گسترده و متنوع،  امن و مقاوم،  پایدار و 
منسجم با ساختاري مناسب براي سکونت،  فعالیت و فراغت را نوید 
مي دهد، مي بایست محور همه برنامه ها و اقدامات شهرداري تهران 
شهرسازانه  مدیریت  در  شهرداری  اهداف  راستای  در  گیرد.  قرار 
می بایست توجه به حفظ، به سازی و ارتقای کیفیت فضای شهری، 
پایدار کیفیت محیط شهروندان، روند  و  ارتقای مستمر  به  توجه 
اصول  اساس  بر  شهری  یکپارچه  مدیریت  شهر،  توسعه  روال  و 
و  کالبدی  آسایش  شهری،  طبیعت  حفظ  شهرسازانه،  مدیریت 
آسایش  ایجاد  و  شهری  نظم  و  مظاهر  شهری،  فضای  عملکردی 

دیداری شهروندان مد نظر قرار گیرد.
•بعد رفتاری و محتوایي شامل نیروي انساني و مجموعه فعل 

و انفعاالت مربوط به آن است:
برای دست یآبی به اهداف بهتر است تشویق و ترغیب کارکنان، 
شاخص ها،  وضعیت  در  پیشرفت  به  مدیران  نیاز  احساس  ایجاد  
حس  استراتژیک،  برنامه ریزی  فرایند  مستمر  پیگیری  و  نظارت 
مسولیت پذیری، تعهد و اشتیاق مدیران اجرایی و کارکنان نسبت 

به اهداف صورت گیرد.

5. تقدیر و تشکر:
با تشکر از جناب آقاي دکتر امیري استاد محترم دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 
کلیه همکاران محترم در مجموعه حمل و نقل و ترافیک، مدیران و مشاوران و صاحب 

نظران این حوزه که در این پژوهش خالصانه بنده را یاري نمودند.

میزان بار عاملی علل رفتاری بر موانع و چالش های تحقق)0/83( 
می باشد. به عبارت دیگر حدود 69 درصد از واریانس موانع و چالش های 

تحقق اهداف را تبیین می کند. 
میزان بار عاملی سازمان های محیطی و معنایی ماهیتی بر موانع و 
چالش های تحقق اهداف )0/71( است. به عبارت دیگر حدود 51 درصد 
از واریانس موانع تحقق اهداف را تبیین می نماید. میزان بار فرهنگی 
دیگر  عبارت  به  که  است   )0/70( اهداف  تحقق  موانع  بر  اجتماعی  و 
می نماید.  تبیین  را  اهداف  تحقق  موانع  واریانس  از  درصد  حدود 49 
به  و  است   )0/38( اهداف  تحقق  موانع  بر  ساختار  عاملی  بار  میزان 
عبارت دیگر حدود 14 درصد از واریانس موانع تحقق اهداف را تبیین 
می کند. همچنین شاخص های برازش مدل حاکی از مناسب بودن مدل 
اندازه گیری می باشد. مقدار RMSEA برابر با 0/078 است و با توجه 
به این که کمتر از 0/08 بوده،  نشان می دهد میانگین مجذور خطاهای 

مدل مناسب است.
در هر بعد از عوامل عدم تحقق اهداف پیشنهاد گردید گویه های 
ذیل هر یک از عوامل 6 گانه که در مجموع ۲8 گویه می باشند مورد 

توجه قرار گیرند:
• بعد معنایي یا جهت دهندگي، به تبیین مسیر  و تعیین سمت و 

سو اشاره دارد. 
به صورت اخص می بایست موارد زیر در شهرداری مورد توجه قرار 

گیرد:
توجه به خواسته های مردم، توجه معقول به خواسته های دولتی، 
توجه کافی به مفهوم شهر در تدوین و اجرای استراتژی، برنامه ریزی و 
اجرای مدیریت شهری به صورت تجویزی، استفاده از رویکرد تلفیقی- 
جهت  در  حرکت  عدم  و  شهروندان  واقعی  نیاز  اساس  بر  تخصصی 
رویکرد دولتی که باید در رأس برنامه های شهرداری برای تحقق اهداف 

5 ساله باشد.
• در بعد ساختاری:

بهتر است برای پیشگیری از موانع شناسایی شده موارد زیر مورد 
توجه قرار گیرد:

برطرف  مدیریت،  مختلف  الیه هاي  میان  کافي  ارتباطات  ایجاد   
مدیریت  اصول  با  موجود  وضعیت  و  جاری  روال های  تناقض  نمودن 
نمودن  برطرف  واحد شهری،  و تالش مستمر مدیریت  ایجاد  شهری، 
اصالح  مختلف،  بخش هاي  میان  هماهنگي  به  مربوط  مشکالت 
ساختارهای موجود بر اساس ضعف ارتباطاتی عمودي شناسایی شده، 
ارتقاء سطح ارتباطات ضعیف داخلي بین واحدهاي وظیفه اي، تفویض 
اختیارات کافي در زمینه ي تدوین استراتژي های مدیریت شهری، ارائه 
به  شهری  مدیریت  استراتژي های  اجراي  زمینه  در  کافي  اختیارات 

شهرداری و مراجع ذیربط.
• در بعد فرهنگی و اجتماعی:

برای بهبود وضعیت مولفه فرهنگی و اجتماعی در شهرداری برای 
تحقق اهداف بهتر است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

 مشارکت قوی واحدهاي وظیفه اي در مورد اجراي استراتژي هاي 
سازمانی، تالش در جهت مطابقت و ایجاد حمایت فرهنگ سازماني از 
استراتژي ها با روش های همچون سیستم های انگیزشی مالی و غیر مالی 
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6. رحماني یوشانلوئي، حسین.)1390( “ طراحي مدلي براي موفقیت مدیریت دانش با 
رویکرد چند سطحي” پایان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، به 
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7. ساروخانی، باقر، )1381(” روش های تحقیق در علوم اجتماعی: روش های کمی: فنون 
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