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تأثیر گرایشات فردی بر شکلگیری الگوهای جابجایی در مناطق شهری
(مطالعه موردی :مناطق  4و  01شهر شیراز)
رویا اطمینانی قصرالدشتی :4دانش آموخته دکتری شهرسازی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
مهیار اردشیری :استادیار شهرسازی ،واحد بیضاء ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بیضاء ،ایران
حمید ماجدی :دانشیار شهرسازی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
چکیده
بسیاری از مطالعات بمنظور نیل به اهداف حمل و نقل پایدار درون شهری ،در جهت بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر شکلگیری
انواع الگوهای جابجایی تالش نموده و در این راستا به نتایج تعیین کنندهای مبنی بر وجود ارتباط بین خصوصیات محیط مصنوع ،ویژگی-
های اجتماعی -اقتصادی و رفتار سفر شهروندان رسیدهاند .لیکن در این میان آنچه کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است؛ تأثیر عوامل
ذهنی همچون گرایشات و تمایالت افراد بر پذیرش و انتخاب شیوههای خاص سفر میباشد .بدین منظور این تحقیق به شناخت ارتباط بین
گرایشات افراد ساکن در مناطق شهری و الگوی جابجاییهای روزانه آنان پرداخته است .در این مطالعه با استفاده از تحلیل آماری دادههای
گردآوری شده از دو محدوده مسکونی در شهر شیراز ،فرضیه وجود ارتباط بین گرایشات فردی و تعداد سفرهای غیرکاری افراد به مقاصد
مختلف با سه شیوه جابجایی (خودرو شخصی ،حمل و نقل عمومی و پیاده /دوچرخه) مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج نشان میدهند
که گرایشات افراد نسبت به سفر با خودرو ،سیاستگذاریهای محیطی ،کارایی و امنیت سفر در شیوه انجام سفرهای غیرکاری توسط آنان
تأثیرگذار بوده است ،بطوریکه گرایش مثبت در جهت سیاستگذاریهای محیطی رابطه معکوسی با تعداد سفرهای غیرکاری انجام شده با
خودرو شخصی توسط افراد و در مقابل رابطه مستقیمی با سفرهای پیاده داشته است .همچنین گرایش افراد نسبت به ناکارایی سفرهای
شخصی با خودرو تأثیر مثبتی بر تعداد سفرهای انجام شده توسط آنان با استفاده از حمل و نقل عمومی داشته است .از اینرو ،شناخت
گرایشات سفر ساکنین و جهت دهی مناسب به آنها در برنامهریزی و سیاستگذاریهای حمل و نقل ،میتواند نقش بسزایی در افزایش
سفرهای پایدار درون شهری همچون استفاده از حمل و نقل عمومی و پیاده روی بخصوص در سفرهای غیرکاری و تفریحی داشته باشد.
واژههای کلیدی :گرایشات فردی ،الگوهای جابجایی ،محدوده مسکونی ،شیوه جابجایی ،شیراز.
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بیان مسأله
سازماندهی الگوهای جابجایی افراد در راستای سفرهای پایدار یکی از مباحث کلیدی در برنامهریزی حمل و نقل درون
شهری محسوب میشود .ضرورت این مسئله منجر به تغییر در تعاریف مربوط به معضالت سیستم حمل و نقل شهری ،عوامل
مؤثر بر آنها و راهحلهای ارائه شده مربوط به رفتار سفر افراد گشته است .عالوه بر این در سالهای اخیر ،چالشهای جدیدی در
رابطه با مباحث مربوط به روانشناسی رفتار افراد سفرکننده بعنوان عامل بالقوه در سیستم حمل و نقل شهری شکل گرفته
است .بنابراین ،با در نظر گرفتن گرایشات افراد سفرکننده در شهر و محدودیتهای درک شده توسط آنان میتوان موفقیت
سیاستهای اجرایی در سیستم حمل و نقل درون شهری را تضمین نمود .به صورت پیش فرض این اعتقاد وجود دارد که
طراحی محیطهای شهری بر اساس شاخصهای پایداری میتواند افراد را به کاهش استفاده از خودرو و انتخاب شیوههای پایدار
سفر برای انجام فعالیتهای شخصی تشویق کند .مطالعات متعدد داللت بر تأثیر مثبت شاخصهای خاصی از شکل شهر
(همچون تراکم ،اختالط کاربری ،طراحی و غیره) بر ایجاد فرمهای پایدار شهری داشتهاند .با این وجود ،برخی از محققان این
مسئله را زیر سئوال برده و بعنوان مثال بیان نمودهاند که افزایش تراکم شهری بتنهایی لزوماً منجر به کاهش استفاده از خودرو
شخصی ،افزایش استفاده از وسایل نقلیه عمومی و ایجاد گرایش به سفرهای پیاده نخواهد شد ( .)Williams et al, 2000
تناقضات موجود در تأثیر خصوصیات شکل شهر بر الگوهای جابجایی روزانه افراد در مناطق شهری مختلف میتواند توسط
تفاوت در فرهنگ ،سبک زندگی ،گرایشات فردی و عوامل اجتماعی -اقتصادی در هر جامعه توضیح داده شود ( Susilo et al,
 .)2009; Susilo et al, 2012از این سو ،خصوصیت مهم دیگری که میبایست در تصمیم گیری های حمل و نقل لحاظ
گردد ،توجه به ماهیت موجود جامعه و الگوی سبک زندگی میباشد که منجر به خلق جابجایی بر اساس نیازهای متنوع می-
گردد.
بسیاری از برنامهریزان شهری بمنظور کاهش استفاده از خودرو از سیاستهایی هچون توسعه زیرساختهای حمل و نقل،
بهبود ناوگان حمل و نقل عمومی و افزایش قیمت سوخت نام میبرند ،اما تعداد اندکی از محققان به گزینههای جایگزین بها
دادهاند ( .)Steg et al, 2000; Stradling et al, 2000تعدیالت ساختاری (همچون ایجاد خطوط  )BRTو یا ابزارهای
قانونی (مانند تعیین عوارض بر مصرف سوخت) انگیزهای برای کاهش استفاده از خودرو را ایجاد میکنند ،ولی استراتژیهای
روانشناختی که گرایشات و ادراک افراد را مورد هدف قرار میدهند معموالً قابل قبولتر و ارزانتر میباشند ( Emmerin et
 .)al, 1995; Taylor et al, 2003بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر گرایشات فردی و توجه به سبک زندگی افراد در هر
جامعه میتواند گام مؤثری در ارائه راهکارهای اجرایی و کارا در جهت کاهش سفرهای ناپایدار شهری بردارد.
در دهههای اخیر کشور ایران همچون بسیاری از کشورهای در حال توسعه با رشد فزاینده استفاده از خودرو بعنوان الگوی
غالب سفرهای درون شهری روبرو شده است .سفرهای روزانه با خودرو بعنوان یکی از مهمترین منابع آالینده هوا و مصرف
انرژی عنوان میگردد .تحقیقات صورت گرفته در رابطه با کالنشهرهای ایران بیان کننده تأثیر قوی و مسلط خصوصیات
اجتماعی -اقتصادی خانوار در مقایسه با متغیرهای شکل شهر در تعیین الگوهای جابجایی افراد بوده است ( Soltani et al,
 .)2011: 151این نتایج نشان میدهند جدا از خصوصیات شکل شهر ،عواملی پنهان در شکلگیری الگوهای جابجایی افراد در
کالنشهرهای ایران نقش دارند که میتوانند ناشی از فرهنگ ،سبک زندگی ،عقاید و گرایشات افراد نسبت به شیوههای جابجایی
باشد .بنابراین ،در این مطالعه تحقیق و تخمین الگوی سفرهای انجام شده توسط افراد با استفاده از نظریات جدید در رابطه با
بررسی میزان مطلوبیت در رفتار سفر انجام پذیرفته است ( Mokhtarian et al, 2001; Steg, 2005; (Anable et al,
) .2005; Van Acker et al., 2014اهداف اصلی این مطالعه شناخت و درک بهتر عوامل توضیح دهنده گرایشات فردی و
فهم چگونگی تأثیر این گرایشات بر رفتار سفر افراد در مناطق  1و  42محدوده مسکونی از کالنشهر شیراز میباشد .به عبارتی
در مطالعه حاضر تأثیر گرایشات فردی بر سفرهای انجام شده بمنظور مقاصد غیر کاری توسط سه شیوه جابجایی (خودروی
شخصی ،وسایل نقلیه عمومی و پیاده /دوچرخه) توسط شخص مورد توجه قرار گرفته است .فرضیات اصلی تحقیق بصورت زیر
بیان میشوند:
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گرایشات ترافیکی افراد بر الگوی سفرهای غیرکاری انجام شده توسط آنان تأثیرگذار میباشد.

 افراد با گرایشات و تمایالت دوستدار محیط برای انجام سفرهای غیرکاری خود بیشتر از شیوههای پایدار جابجایی
همچون سفر با وسایل نقلیه عمومی و سفرهای پیاده استفاده میکنند و بالعکس.
مدل مفهومی تحقیق حاضر در رابطه با تأثیر گرایشات مربوط به سفر بر شیوه جابجایی افراد بصورت زیر ارائه میگردد.
خصوصیات اجتماعی -اقتصادی

الگوهای جابجایی روزانه

شیوه جابجایی افراد

گرایشات فرد نسبت به سفر

خصوصیات محیط مصنوع
شکل  -0مدل مفهومی تحقیق

پیشینه نظری تحقیق:
درک رفتار سفر و دالیل انتخاب شیوههای خاص برای جابجایی توسط افراد همواره معضل خاصی در برنامهریزی حمل و
نقل درون شهری بوده است ،بنابراین مفهوم الگوی سفر مبحثی پیچیده میباشد .برای هر سفر ،مردم انتخابهای گوناگونی بین
شیوههای مختلف جابجایی دارند که هر شیوه ویژگیهای خاص ،منافع ،مضرات و هزینههای خود را دارد .پس برای کاهش
استفاده از شیوههای سفر ناپایدار همچون خودرو شخصی ،میبایست الگوهای نشأت گرفته از رفتار سفر شناخته شود .بطور
کلی خودرو جذابترین شیوه جابجایی میباشد .راحتی ،سرعت ،آسودگی و آزادی فردی دالیل اصلی این شیفتگی به خودرو
است (  .)Anable, 2005; Hagman, 2003; Jensen, 1999این امر واضح است که الگوی سفر توسط سطح سرویس
در سیستم حمل و نقل عمومی تعیین میشود ،با این وجود وابستگی افراد به خودرو شخصی کامالً مربوط به عوامل داخلی
تأثیرگذار بر سطح سرویس نمیباشد ،بلکه توسط عوامل روانی نیز تأثیر میپذیرد .بنابراین ،تغییر در عوامل روانی ممکن است
بر شیوه سفر و نهایتاً الگوی سفر افراد تأثیر گذارد ،حتی اگر سطح سرویس حمل و نقل تغییر نکند (.)Fujii et al, 2003
محققین مختلف در زمینه بررسی تأثیر خصوصیات روانی افراد بر شکلگیری الگوهای جابجایی به عوامل متعددی اشاره
نموهاند .در مطالعات مربوط به رفتار سفر و گرایشات محیطی ،بسیاری از مطالعات به هنجارها و گرایشات فردی بعنوان یک
عامل انگیزشی مهم برای انجام سفر با استفاده از شیوههای دوستدار محیط پرداختهاند ( ;Hunecke, et al, 2001
 .)Nordlund et al, 2003اگر چه تعاریف بسیاری برای مفهوم گرایش ارائه شده است ،بسیاری از محققان در این مورد که
گرایشات فرد نشان دهنده ارزیابی او از ذات پدیدهها میباشد توافق دارند (  .)Ajzen et al, 1997 ; Ajzen, 2001در
سالهای اخیر مطالعات متعددی در رابطه با تأثیر گرایشات شخصی بر رفتار سفر افراد صورت گرفته است .محققانی که از این
رویکرد استفاده میکنند ،بر عوامل روانشناختی و جامعهشناسی تأکید کرده و بدنبال پاسخگویی به این پرسش میباشند که
چگونه و چرا افراد در مورد شیوه سفر ،زمان سفر و مسافت طی شده در سفر تصمیمگیری میکنند (.)Kitamura ,2009
کیتامورا در مورد اینکه چرا گرایشات رفتاری بندرت در مطالعات سفر مورد توجه قرار می گیرند دالیل متعددی را مطرح می-
کند .یکی از مهمترین دالیل مشکل بودن تخمین و پیش بینی گرایشات میباشد .از آنجا که گرایشات بواسطه تجربه نتیجه
یک رفتار شکل میگیرند ،پس گرایشات نوع خاصی از رفتار را بر می انگیزند؛ بنابراین رابطهای دو سویه بین گرایشات و رفتار
وجود دارد .اوی و همکارانش در بررسی روابط بین گرایشات و رفتار سفر مربوط به ساکنین پنج واحد همسایگی در
سانفرانسیسکو متوجه شدند که رفتار سفر (ایجاد سفرهای پیاده و استفاده از دوچرخه) قویاٌ در ارتباط با گرایشات فرد در رابطه
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با محیط ،حمل و نقل عمومی و جابجایی با خودرو میباشد .در مطالعهای مشابه در سانفرانسیسکو  ،چو و مختاریان 4متوجه
شدند برخالف مدل های رایج در تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب مدل خودرو توسط افراد ،عواملی همچون نگرش فرد نسبت به
سفر ،شخصیت فرد ،سبک زندگی و عوامل جابجایی در انتخاب نوع خودرو توسط شخص نقش مهمی ایفا می کنند .آنابل
( )Anable, 2005در مطالعهای در رابطه با شناخت عوامل مؤثر در تغییر گرایشات سفر افراد به سوی حمل و نقل پایدار در
شمال شرق منچستر در انگلستان به این مسئله اشاره میکند که هرچه گرایشات محیطی فرد بیشتر بوده ،هنجارهای اخالقی و
کنترل درک شده توسط او افزایش یافته ،در نتیجه برای انجام سفرهای روزانه گرایش بیشتری برای استفاده از شیوه های
جایگزین خودرو داشته است .همچنین نتایج مطالعه ( )Flamm, 2007در ساکرامنتوی کالیفورنیا نشان دهنده این امر می-
باشد که خانوارها با گرایشات محیطی مثبت نسبت به خانوارهای فاقد تمایالت محیطی ،مالکیت و مسافت طی شده با خورو
کمتر ،استفاده از خودروهای دو گانه سوز بیشتر و نتیجتاً مصرف سوخت کمتری داشتهاند .با این وجود ،یافتههای مطالعه
سوسیلو و همکاران 0در رابطه با رفتار و گرایشات محیطی در  49توسعه شهری جدید در انگلستان ،نشان میدهد که اکثریت
اشخاص پرسش شونده راجع به معضالت محیطی آگاهی داشته ،ولی نظرات و گرایشات آنان لزوماٌ با رفتار سفر آنان مطابقت
نداشته است .در این مطالعه مالحظات محیطی افراد تنها با سفرهای پیاده درون محلهای و نزدیک مرز محله ارتباط معنادار
محکمی داشته است .تعدادی از محققان در مطالعات خود از گرایشات رفتاری تحت عنوان عوامل ذهنی تأثیرگذار بر رفتار سفر
استفاده نمودهاند ( Mokhtarian et al., 2001; Redmond et al, 2001; Choo et al, 2004; Ory et al,
 )2009; Pike et al, 2012و اکثریت به این نتیجه مشابه رسیدهاند که صرف نظر از تأثیر عوامل اجتماعی -اقتصادی ،تعداد
سفرهای تقاضا شده توسط افراد بشدت متأثر از گرایشات فردی میباشد .برخی دیگر از محققین معتقد میباشند که با کنترل
عوامل ذهنی ،تأثیر عوامل عینی همچون خصوصیات محیط مصنوع بر شیوه جابجایی بصورت دقیقتری تخمین زده میشود
(.)Van Acker et al, 2011
مواد و روش تحقیق:
در این تحقیق بمنظور دستیابی به نتایج کاربردی ،از روش توصیفی -تحلیلی بر پایه مشاهدات تجربی استفاده شده است.
محدوده مطالعاتی (شکل شماره  )0مشتمل بر دو محدوده مسکونی از کالنشهر شیراز در مناطق  1و  42بگونهای انتخاب
گردیده که از نظر شاخصهای شکل شهر و خصوصیات اجتماعی -اقتصادی تنوع داشته باشند .انتخاب حجم نمونه در دو
محدوده درون شهری و حومهای (باهنر شمالی و شهرک گلستان) به محقق این اجازه را میدهد که تأثیر گونه واحد همسایگی
بر گرایشات و رفتار مربوط به سفر افراد مورد بررسی قرار گیرد ( .)Schwanen et al, 2005با توجه به تعداد خانوارهای
محدوه مطالعاتی حجم نمونه بالغ بر  492پرسشنامه بوده است .پرسشنامه در بر گیرنده سه دسته از اطالعات اجتماعی-
اقتصادی مربوط به افراد ،اطالعات سفر و گرایشات رفتاری فرد بوده است .جدول شماره  4نشان دهنده اطالعات مربوط به
خصوصات اجتماعی -اقتصادی شامل جنس ،سن ،تعداد افراد خانوار ،وضعیت تحصیلی ،مالکیت مسکن ،درآمد کل خانوار و
تعداد خودرو در خانوار می باشد .با توجه به داده های جدول اکثریت پرسش شوندگان بین  01تا  12سال سن داشتهاند که
نشاندهنده جوان بودن افراد پرسش شونده میباشد .همچنین در حدود  92درصد افراد پرسش شونده شاغل پاره و قت و تمام
وقت و همچنین اکثریت دارای یک خودرو شخصی بودهاند.

. Choo & Mokhtarian, 2004
. Susilo et al., 2012
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شکل  -1محدوده مطالعاتی تحقیق در کالنشهر شیراز
جدول  -0خصوصیات اجتماعی -اقتصادی پرسش شوندگان
خصوصیات پرسش شوندگان
زن
مرد
سن
 48-09سال
 01تا  12سال
 14تا  61سال
تحصیالت
میزاناز  65سال
بیش
دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
وضعیت اشتغال
دکترا
بیکار
بازنشسته
شاغل پاره وقت
وقت
مالکیتتمام
شاغل
مسکن
ملکی
اجاره ای
سازمانی درآمد خانوار
وضعیت
کمتر از  522هزار تومان
 522هزار تا یک میلیون تومان
یک تا دو میلیون تومان
دو تا سه میلیون تومان
سه تا چهار میلیون تومان
چهار تا پنج میلیون تومان
تعداد افراد در خانوار
تعداد خودرودر خانوار

درصد
12
62
5/3
64/8
09/4
5/9
52
99/6
44/8
2/6
49/6
44/0
01/9
16/5
59/6
98/8
9/5
1/4
02/6
50/1
49/4
0/3
0/3
0/32
()4/48
4/03
()2/600

منبع :یافته های میدانی تحقیق .4939 ،حجم نمونه 492 :نفر.
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تأثیر گرایشات فردی بر شکل گیری الگوهای جابجایی در مناطق شهری ....

متغیرهای کلیدی :
 .0الگوی جابجایی
شیوه سفر بعنوان شاخص اصلی الگوی جابجایی افراد در این تحقیق در نظر گرفته شد و دادههای مربوط به این متغیر
توسط سئواالتی در بخش دوم پرسشنامه گردآوری گردید .در این تحقیق از پرسش شوندگان خواسته شد در رابطه با پنج نوع
سفر غیر کاری به مقاصد مختلف (سفر به مراکز فرهنگی– مذهبی ،مراکز خدماتی ،رستوران یا کافی شاپ ،محلی همچون
پارک یا باشگاه برای ورزش ،رفتن بیرون از خانه بدون منظوری خاص) توسط سه شیوه سفر مختلف (خودرو شخصی ،وسایل
نقلیه عمومی ،پیاده  /دوچرخه) گزارشات مربوط به تعداد سفرهای ماهیانه خود را اعالم کنند .در نهایت مجموع سفرهای غیر
کاری بر اساس سه شیوه مختلف جابجایی (سفرهای غیرکاری توسط خودرو شخصی ،سفرهای غیرکاری توسط حمل و نقل
عمومی ،سفرهای غیر کاری بصورت پیاده/دوچرخه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
 .1گرایشات فردی
پرسشنامه خانوار شامل  46عبارت در رابطه با گرایشات فرد نسبت به سفر ،سیاستهای حمل و نقل و محیط مسکونی
افراد بوده است .از پرسش شوندگان خواسته شد که به هریک از عبارات مربوطه طبق طیف پنج طبقهای لیکرت از «کامالً
مخالفم تا کامالً موافقم» پاسخ داده شود .سپس بمنظور کشف ساختار زیربنایی این مجموعه  46عبارتی از متغیرها ،از تحلیل
عاملی استفاده گردید .با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی پنج عامل اصلی بعنون عاملهای اساسی شناخته شده است .جدول
شماره  0ماتریس چرخیده شده اجزاء اصلی از تحلیل عاملی برای گرایشات رفتاری میباشد که نشان میدهد کدام عبارت با هر
یک از عاملها بیشترین همبستگی را دارد .بر اساس جدول این پنج عامل اصلی استخراج شده با عناوینی عبارت از گرایشات
نسبت به سفر با خودرو ،گرایشات نسبت به محیط مسکونی متنوع ،گرایشات نسبت به سیاست های محیط گرا ،گرایشات
نسبت به کارایی منفی سفر و گرایش نسبت به امنیت سفر نام گذاری شدهاند.
 .9خصوصیات محیط مصنوع
تمرکز این مطالعه بر بررسی تفاوت در گرایشات سفر افراد بوده است .لیکن از آنجا که تحقیقات متعددی نشان دهنده
تأثیر خصوصیات محیط مصنوع بر انتخاب شیوه سفر میباشد (همچون  Handy et al,1998, Crane,2000و بسیاری
دیگر) ،در این مطالعه نیز به دلیل تفاوت در خصوصیات کاربری زمین در دو محدوده مطالعاتی (با هنر شمالی و شهرک

گلستان) عامل "دسترسی" نیز بعنوان یکی از متغیرهای محیط مصنوع در تجزیه و تحلیل های آماری دخالت داده شده است.
بدین منظور عامل دسترسی توسط فاصله واحد همسایگی از هشت نوع مختلف از تسهیالت محلی (رستوران ،کافی شاپ ،خوار
و بار فروشی ،مغازه تجاری ،پارک ،دبستان ،مکان تفریحی و بانک) با استفاده از ابزار آنالین  Walk Scoreاندازهگیری شده
است Walk Score .یکی از ابزارهای اینترنتی بینالمللی میباشد که در رابطه با تسهیالت مختلف در سطح محالت و شهرها
اطالعاتی به روز را ارائه میدهد .برای محاسبه عامل دسترسی ،حاصل جمع معکوس فاصله هریک از تسهیالت محلی از مرکز
محله به عنوان دسترسی کل در هر یک از دو محدوده مطالعاتی منظور شده است .مشخص است که هرچه این فواصل کمتر
باشد ،عدد بدست آمده بزرگتر بوده که نمایانگر میزان بیشتر دسترسی ساکنین به تسهیالت مختلف در واحد همسایگی می-
باشد.
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جدول  -1ماتریس عوامل استخراج شده برای متغیرهای گرایشات ترافیکی
عامل
2/612
4
2/840
2/989
2/558
2/605

عوامل مربوط به گرایشات سفر
رانندگی خسته کننده است
سفر کردن مرا عصبی می کند
سفر کردن وقت هدر دادن است
من ترجیح می دهم بجای اینکه خودم راننده باشم ،کس دیگری رانندگی کند
من موقع سفر کردن احساس سر گیجه می کنم
دوست دارم در محله ای زندگی کنم که جاهای بسیاری برای رفتن داشته باشد
وجود مغازه هایی در محله که بتوانم پیاده به آنها بروم مهم است
دوست دارم خانه ام در محله ای واقع باشد که فضاهای سبز مناسبی داشته باشد

عامل
0

عامل 9

عامل 1

عامل5

2/828
2/639
2/949
2/592
2/950
2/946
2/911
2/143

برای کیفیت هوا ،حاضرم با پرداخت مبلغی بیشتر از بنزینی با کیفیت باالتر استفاده کنم
اقزایش قیمت بنزین برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک الزم بود
احتیاج به وسایل نقلیه عمومی بیشتری داریم ،حتی اگر مجبور به پرداخت مالیات باشیم
من برای بهبود ترافیک و آلودگی هوا ،استفاده از خودرو شخصی خود را محدود می کنم
ما می توانیم با پیدا کردن راه حلهای تکنیکی خاص مشکل آلودگی هوا را کم کنیم

2/690
2/981

سفرهای روزانه من واقعا دردسرساز است
سفرهای روزانه من مرا از انجام کارهای دیگری که دوست دارم باز می دارد

2/825

هنگامیکه در سفرم من در رابطه با امنیتم مدام نگرانم

توضیحات :عامل =4گرایشات نسبت به سفر با خودرو ،عامل=0گرایشات نسبت به محیط مسکونی متنوع ،عامل  =9گرایشات نسبت به سیاست های
محیط گرا ،عامل =1گرایشات نسبت به کارایی منفی سفر ،عامل =5گرایشات نسبت به امنیت سفر

تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق:
این مطالعه بدنبال بررسی رابطه بین گرایشات فردی و الگوی جابجایی افراد میباشد .از آنجا که الگوی جابجایی افراد در
این تحقیق بر اساس سه شیوه مختلف حمل و نقل (خودرو شخصی ،حمل و نقل عمومی ،پیاده /دوچرخه) تعریف شده است،
در نتیجه مدل رگرسیون خطی چند متغیره برای درک روابط بین متغیرهای توضیح دهنده شیوه سفر مناسب میباشد .در ابتدا
بمنظور مقایسه تفاوت در سه نوع شیوه جابجایی در سطح دو محدوده مطالعاتی از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ()Anova
استفاده شده است .این آزمون برای کل سفرهای غیرکاری انجام شده توسط خودرو ،حمل و نقل عمومی و پیاده /دوچرخه در
دو محدوده شهرک گلستان و باهنر شمالی انجام شده است .با توجه به مقدار آماری  Fدر جدول  0و سطح معناداری میتوان
نتیجه گرفت که دو محدوده مطالعاتی در رابطه با سفرهای انجام شده توسط حمل و نقل عمومی دارای تفاوت معناداری می-
باشند (با سطح اطمینان  35درصد) .لیکن از نظر سفرهای انجام شده با خودرو و سفرهای پیاده/دوچرخه تفاوت معناداری بین
دو محدوه شهرک گلستان و باهنر شمالی وجود نداشته است .از آنجا که دو محدوده مطالعاتی از نظر خصوصیات کالبدی
بگونهای متفاوت انتخاب شده اند ،نتیجه تحلیل واریانس نشان میدهد بخشی از تغییرات در استفاده از حمل و نقل عمومی
بعنوان شیوه جابجایی افراد به دلیل تفاوت در خصوصیات شکل کالبدی این نواحی بوده است( .جدول شماره .)9
جدول  -9خالصه تحلیل واریانس بین دو محدوده مطالعاتی در شیوه سفرهای انجام شده
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آزمونF

معناداری

مقایسه سفر های غیر کاری توسط خودرو بین نواحی

96/940

4

96/940

2/950

2/551

مقایسه سفرهای غیرکاری توسط حمل ونقل عمومی
بین نواحی

996/501

4

996/501

1/440

* 2/211

مقایسه سفرهای غیرکاری پیاده/دوچرخه بین نواحی

62/226

4

62/226

2/896

2/960

منبع :یافته های تحلیل تحقیق .4939 ،توضیحات α :در سطح  2/25معنادار می باشد.

051

تأثیر گرایشات فردی بر شکل گیری الگوهای جابجایی در مناطق شهری ....

در ادامه جهت بررسی رابطه بین گرایشات فردی و الگوی جابجایی افراد از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده
است .در این تحلیل تأثیر گرایشات افراد نسبت به سفر بر کل سفرهای انجام شده توسط افراد پرسش شونده با سه شیوه
مختلف جابجایی مورد بررسی قرار گرفته است .در این تحلیل عالوه بر گرایشات افراد نسبت به سفر عوامل دیگری همچون
خصوصیات اجتماعی -اقتصادی پرسش شوندگان و خصوصیات محیط مصنوع (دسترسی) نیز دخالت داده شدهاند .بدین منظور
سه معادله رگرسیون تشکیل شده که متغیرهای مستقل در هر سه معادله یکسان بوده ،لیکن متغیر وابسته با استفاده از تعداد
کل سفرهای انجام گرفته توسط سه شیوه مختلف جابجایی در هر یک از معادالت تغییر کرده است( .جدول شماره .)1
جدول  -4بررسی عوامل تأثیرگذار بر الگوهای مختلف جابجایی افراد
سفرهای غیر کاری انجام شده
توسط خودرو

سفرهای غیرکاری انجام شده
توسط حمل و نقل عمومی

سفرهای غیر کاری انجام شده
بصورت پیاده

492
14/6

492
13/1

492
69/9

تعداد نمونه ()N
ضریب تعیین تعدیل شده ( ) R²
خصوصیات اجتماعی -اقتصادی
جنسیت
سن
تعداد افراد خانوار
میزان تحصیالت
گواهینامه رانندگی
وضعیت اشتغال
مالکیت مسکن
وضعیت درآمد خانوار
تعداد خودرو در خانوار

ضریب
رگرسیون

معناداری

ضریب
رگرسیون

معناداری

ضریب
رگرسیون

معناداری

2/269
-2/012
-2/219
2/251
-2/491
2/459
2/402
2/444
2/258

2/166
** * 2/225
2/518
2/596
2/425
*2/298
2/460
2/461
2/196

-2/219
-2/459
2/234
-2/201
2/429
-2/462
2/229
- 2/248
-2/220

2/699
* 2/299
2/015
2/989
2/435
* 2/265
2/393
2/848
2/399

-2/299
2/432
2/453
-2/249
2/202
2/214
-2/291
2/210
2/249

2/935
** * 2/243
** 2/299
2/892
2/824
2/640
2/694
2/598
2/862

گرایشات فردی
عامل:4گرایشات نسبت به سفر با خودرو
عامل:0گرایشات نسبت به محیط مسکونی متنوع
عامل:9گرایشات نسبت به سیاست های محیط گرا
عامل  :1گرایشات نسبت به کارایی منفی سفر
عامل:5گرایشات نسبت به امنیت سفر

2/231
2/260
-2/492
2/420
-2/419

2/040
2/151
* 2/235
2/480
* 2/261

2/042
-2/211
2/240
2/461
-2/421

** * 2/225
2/539
2/891
** 2/290
2/486

2/055
2/099
2/082
2/289
2/299

** * 2/222
** * 2/229
** * 2/222
2/013
2/645

خصوصیات محیط مصنوع
دسترسی به تسهیالت محلی

2/244

2/835

2/016

** * 2/229

2/245

2/815

منبع :یافته های تحلیل تحقیق .4939 ،توضیحات α* :در سطح  2/4معنادار می باشد α** ،در سطح  2/25معنادار می باشد α***،در سطح 2/24
معنادار می باشد.

تأثیر گرایشات فردی نسبت به سفر بر الگوی جابجایی افراد
در این مطالعه تأثیرگرایشات فردی نسبت به سفر توسط پنج عامل مستخرج شده از تحلیل عاملی بر الگوی سفرهای غیر
کاری افراد مورد بررسی قرار گرفته است .در رابطه با سفرهای غیرکاری انجام شده توسط خودرو ،دو عامل  9و  5معنادار
شناخته شدهاند .عامل  9شامل گرایش افراد نسبت به سیاستهای محیطی و عامل  5گرایشات افراد نسبت به امنیت سفر می-
باشد .این دو عامل رابطه معکوسی ( -2/492و  ) -2/419با تعداد سفرهای غیرکاری با خودرو شخصی داشتهاند ،بدین معنا که
گرایش نسبت به سیاستهای محیطی و امنیت سفر موجب کاهش استفاده از خودرو در سفرهای غیر کاری شده است .در
تحلیل رگرسیون مربوط به سفرهای غیرکاری توسط حمل و نقل عمومی ،عامل  4و  1معنادار شناخته شدهاند .عامل  4شامل
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گرایشات افراد نسبت به سفر با خودرو و عامل  1گرایش نسبت به کارایی منفی سفر می باشد .این دو عامل دارای رابطه ای
مستقیم با سفر غیر کاری با استفاده از حمل و نقل عمومی داشته و تأثیر گرایش افراد نسبت به سفر بر استفاده از حمل و نقل
عمومی ،قوی تر ( )2/042از گرایش نسبت به کارایی سفر ( )2/461بوده است .همچنین عوامل  0 ،4و  9در ارتباط با سفرهای
غیر کاری پیاده معنادار شناخته شدهاند .این عوامل شامل گرایش به سفر ،گرایش نسبت به محیط و گرایش نسبت به سیاست
های محیطی می باشند .این سه عامل رابطه مستقیم یا سفرهای غیرکاری پیاده داشتهاند .مهمترین عامل در این بین گرایش
نسبت به سیاست های محیطی ( )2/082بوده است( .جدول شماره .)1
تأثیر عوامل دیگر بر الگوی جابجایی افراد
بر پایه داده های جدول شماره  1عالوه بر متغیرهای مربوط به گرایشات فردی ،عوامل دیگری نیز در رابطه با الگوی
جابجایی افراد معنادار شناخته شدهاند .این عوامل شامل برخی از خصوصیات اجتماعی -اقتصادی افراد و نیز خصوصیات محیط
مصنوع (دسترسی) بودهاند .از میان خصوصیات اجتماعی -اقتصادی پرسش شوندگان ،سن و وضعیت اشتغال افراد در رابطه با
سفرهای غیر کاری با خودرو معنادار بوده است .سن افراد رابطه معکوسی با تعداد سفرهای غیرکاری با خودرو داشته است
( .)-/012همچنین این دو عامل با سفرهای غیرکاری انجام شده توسط حمل و نقل عمومی رابطه معنادار و معکوسی داشته
است .در تحلیل سفرهای غیرکاری پیاده ،سن و تعداد افراد خانوار معنادار شناخته شدهاند .این دو عامل رابطه مستقیمی با
سفرهای غیرکاری پیاده داشته اند .دسترسی به خدمات و تسهیالت محلهای تنها در رابطه با سفرهای غیرکاری انجام شده
توسط حمل و نقل عمومی معنادار شناخته شده است.)2/229( .
نتیجه گیری:
از بین سه مدل ارائه شده ضریب تعیین تعدیل شده در رابطه با سفرهای غیرکاری پیاده از مقدار نسبتاً قابل توجهی
برخوردار بوده که نشان دهنده توضیح تغییرات در این گونه سفرها توسط متغیرهای کلیدی میباشد .در رابطه با دو مدل دیگر
(سفرهای غیرکاری با خودرو و حمل و نقل عمومی) متغیرهای مستقل بخوبی توانایی توضیح تغییرات الگوی سفر را نداشتهاند.
برای هر سه نوع شیوه جابجایی کل سفرهای غیرکاری انجام شده توسط افراد (سفر به مراکز فرهنگی– مذهبی ،مراکز خدماتی،
رستوران یا کافی شاپ ،محلی همچون پارک یا باشگاه برای ورزش ،رفتن بیرون از خانه بدون منظوری خاص) مورد بررسی قرار
گرفته شده است .گرایشات فردی رابطه معناداری با الگوی سفر داشته است .افرادی که گرایش به سمت سیاستهای محیط
گرایی همچون لزوم افزایش قیمت بنزین برای کاهش آلودگی هوا و یا محدودیت استفاده از خودرو داشتهاند ،تعداد کمتری از
سفرهای غیرکاری با خودرو شخصی را اعالم نمودهاند .همچنین هر چقدر افراد در رابطه با سفر خواستار امنیت بیشتری بوده-
اند ،کمتر از خودرو شخصی برای سفرهای غیرکاری استفاده نمودهاند .از سوی دیگر ،گرایشات منفی افراد نسبت به سفر با
خودرو تأثیر مثبتی در استفاده از حمل و نقل عمومی داشته است .بعالوه ،افرادی که در رابطه با کارایی سفر در زندگی شخصی
نگرش منفی داشتهاند ،بیشتر از حمل و نقل عمومی برای سفرهای غیرکاری استفاده نمودهاند .در رابطه با سفرهای غیرکاری
پیاده ،سه عامل گرایش به سفر با خودرو ،گرایش به محیط مسکونی متنوع و گرایش به سیاستگذاری محیطی معنادار
تشخیص داده شدهاند .افرادی که گرایش به سکونت در محیطی با تنوع کاربری ها داشته اند ،تعداد بیشتری سفرهای غیرکاری
پیاده اظهار نمودهاند .بنابراین نتایج این مطالعه تأیید کننده تأثیر گرایشات فردی بر رفتار سفر افراد میباشد ( Susilo et al,
 .)2012; Van Acker et al., 2011; Bradley, 2007;Orey and Mokhtarian, 2009همچنین نتایج ارائه شده
در تحلیل دادهها ،این موضوع را آشکار میسازد که اگر عاملی تأثیر مثبتی بر یک شیوه از جابجایی داشته باشد ،میتواند رابطه
معکوسی با شیوه دیگر داشته باشد (همچون تأثیر گرایش نسبت به سیاستهای محیطی در دو سفر غیرکاری توسط خودرو و
سفرهای پیاده) .این یافته مشابه نتایج برخی مطالعات دیگر (  )Van Acker et al, 2011به این امر اشاره میکند که ارتباط
دوسویه بین انتخاب سفر با خودرو و شیوه های جایگزین آن نسبت (پیاده ،دوچرخه و  )...به گزینه های موتوری و غیر موتوری
و یا حمل و نقل عمومی و خصوصی بیشتر میباشد .در رابطه با خصوصیات اجتماعی -اقتصادی افراد نیز با وجود اینکه نه عامل
در مدل رگرسیون تحلیل داده شد ،لیکن تنها سه عامل سن و وضعیت اشتغال و تعداد افراد خانوار بر الگوی جابجایی افراد
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- این مسئله نیز میتواند نشان دهنده اهمیت بیشتر گرایشات فردی نسبت به خصوصیات اجتماعی.معنادار تشخیص داده شد
 عامل دسترسی، در تحقیق حاضر ویژگی مورد بررسی از محیط مصنوع.اقتصادی افراد در شکلگیری الگوهای جابجایی باشد
به خدمات محلی بوده است که تنها در رابطه با سفرهای غیر کاری توسط حمل و نقل عمومی معنادار تشخیص داده شده
 اکثریت مطالعاتی که تاکنون در رابطه با عوامل مؤثر بر الگوی سفرهای روزانه انجام شده است داللت بر تأثیر خصوصیات.است
 یافتههای این مطالعه نشان. اقتصادی افراد بر تولید سفر و شیوه جابجایی داشته است-شکل شهر و ویژگیهای اجتماعی
 الگوی سفرهای روزانه افراد بخصوص در رابطه با سفرهای غیرکاری و،دهنده این مسئله میباشد که عالوه براین خصوصیات
، این نتایج میتواند در امر سیاستگذاری و برنامه ریزی کارایی داشته باشد.تفریحی میتواند ناشی از گرایشات فردی نیز باشد
بگونهای که شناخت تمایالت و گرایشات افراد ساکن در ناحیهای خاص میتواند به شکلگیری الگوهای پایدار سفر در آنان
 باعث افزایش سفر با وسایل نقلیه،)4 گرایش منفی نسبت به سفر با خودرو (عامل، با توجه به نتایج این مطالعه.منجر گردد
 با بهبود سیستم حمل و نقل عمومی میتوان افراد را تشویق به استفاده بیشتر از، بنابراین.عمومی و سفرهای پیاده گشته است
 سیاستگذاری در بخش حمل و نقل درون شهری تنها با طراحی و برنامهریزی، از اینرو.این شیوه پایدار جابجایی نمود
 تمایالت و سبک زندگی، بلکه همزمان باید گرایشات،کالبدی نمیتواند بر رفتار سفر افراد ساکن در شهر مؤثر واقع گردد
ساکنین نیز مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای مؤثر بر این دسته از عوامل نیز در برنامه ریزی و سیاستگذاریهای مربوط
.به حمل و نقل شهری لحاظ گردد
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