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تحلیل تأثیر ویژ گیهای محیطی گسترشهای جدید
شهری بر رفتار سفرهای با مقصد مشخص و بدون
مقصد مشخص
(مطالعه موردی 5 :محله در شمال شهر اصفهان)
2

رضا خیرالدین* ،1عنایت اله میرزایی
 1استادیار شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم وصنعت ایران ،تهران ،ایران.
 2دانشجوی دکتری شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم وصنعت ایران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،94/5/4 :تاریخ پذیرش نهایی)94/7/7 :

چکیده
ً
در دهههــای اخیــر در کشــور مــا ،بــه دلیــل افزایــش نرخ شهرنشــینی ،دائمــا به مســاحت شــهرها افزوده
شدهاســت .ا گرچه بســیاری از گســترشهای جدید شــهری براســاس طر حهای توســعه شــهری شــکل
گرفتهاند ،اما به نظر میرسد در طر حریزی آنها ،از کنش و ارتباط ویژگیهای محیطی و رفتار سفر غفلت
شــده اســت .از اینرو ،هدف تحقیق حاضر ،تحلیل تأثیر ویژگیهای درکشــده از محیط ساختهشده بر
رفتــار ســفر افراد در گســترشهای جدید شــهر اصفهان میباشــد .ایــن مقاله ،بین دو نوع ســفر با مقصد
مشــخص و ســفر بدون مقصد مشــخص تفاوت قائل شده است تا از ســوگیری نتایج اجتناب شود .برای
جمعآوری دادههای تحقیق از یک پرسشنامه خود پاسخده استفاده شده است که توسط  648فرد در
 5محلــه جدید در شــمال اصفهان تکمیل گردیدهانــد .برای تحلیل دادههای مذکور ،از روش رگرســیون
منفی دو جملهای اســتفاده شــده اســت .نتایج تحلیل دادهها نشــان میدهد که با کنترل ویژگیهای
اجتماعی -اقتصادی و متغیرهای نگرش به سفر ،برخی از ویژگیهای محیطی از جمله مجاورت ،قابلیت
دسترســی ،امنیت و جذابیتهای پیادهروی /دوچرخهســواری بر فراوانی سفرهای پیاده و سواره در هر
دو نوع سفر با مقصد مشخص و بدون مقصد مشخص تأثیر معنیداری میگذارند.

واژههای کلیدی
محیــط ســاخته شــده ،رفتــار ســفر ،ســفرهای بــدون مقصد مشــخص ،ســفرهای با مقصد مشــخص،
رگرسیون منفی دوجملهای.
* نویسنده مسئول :تلفن ، 021-77240468 :نمابر.E-mail: reza_kheyroddin@iust.ac.ir ، 021-77240468 :
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مقدمه
طرح موضوع؛ «رابطه محیط ساخته شده و رفتار سفر»
بــه دنبــال چالشهــای مهــم امــروزی از جملــه پرا کندهرویــی،
ازدحــام ،وابســتگی به نفت ،تغییــرات اقلیمی و غیره ،شــمار زیادی
از مطالعات به بحث درباره روابط محیط ســاخته شــده و رفتار سفر
پرداختهانــد .1اصطالح محیط ســاخته شــده در ایــن مطالعات ،به
محیطهــای ساختهشــده توســط انســان در مقیاسهــای مختلف
از محلــه تــا شــهر اطــاق شــده اســت و در مطالعــات مختلــف نیــز با
شــاخصهای متنوعــی مفهومســازی شــده اســت .بــرای اولیــن بار
ســرورو و کا کلمــن ( ،)1997ســه متغیر ترا کم ،تنــوع و طراحی (تحت
عنوان  ) 3Dsرا برای ســنجش محیط ســاخته شــده در نظر گرفتند.
ســپس محققان بعدی نیز متغیرهای دیگری از جمله دسترسی در
مقصد و دسترســی بــه حمل و نقل عمومی را به آنهــا اضافه کردند.
عــاوه بــر ایــن ،برخــی از مطالعات نیــز از ویژگیهای عینی اســتفاده
نکــرده بلکــه ویژگیهــای درک شــده توســط ســا کنین را بهعنــوان
متغیرهــای ســنجش محیــط ســاخته شــده مدنظــر قــرار دادهانــد.
هــدف اصلــی ایــن مطالعــات ،تدویــن سیاس ـتهای برنامهریــزی
کاربــری زمین و طراحی شــهری بــوده تا اســتفاده از اتومبیل کاهش
یابد و پیادهروی و دوچرخه ســواری تشــویق شــود .بســیاری از این
مطالعات نشان میدهند که توسعه مترا کم ،کاربریهای مختلط و
طراحی پیاده مدار ،تولید یا فراوانی سفر را کاسته و استفاده از حمل
و نقــل عمومــی ،پیــادهروی و دوچرخــه ســواری را تشــویق میکنــد
( .)Ewing and Cervero, 2010مطالعاتــی کــه بــه مقایســه محــات
ســنتی و حوم ـهای پرداختهانــد نیــز نشــان میدهنــد کــه ســا کنین
محــات ســنتی در مقایســه بــا محــات حوم ـهای ،بیشــتر از گزینــه
کنند(�Cer
پیادهروی و کمتر از گزینه اتومبیل شخصی استفاده می ( 
 .)vero and Duncan, 2003; Coa et al., 2009 aهمچنیــن برخــی از
این مطالعات نیز دریافتهاند که عالوه بر متغیرهای محیط ســاخته
شــده ،عوامل دیگــری همچــون ویژگیهــای اجتماعی-اقتصادی،
نگرشهــا /ترجیهــات فــردی ،خــود برگزینــی 2محــل ســکونت نیــز
وجــود داشــته کــه در روابــط علــت و معلولــی بیــن کاربــری زمیــن و

رفتـ�ار سـ�فر مشـ�ارکت دارنـ�د(.)Handy et al., 2005; Naess, 2006
تحقیــق حاضــر نیــز در همیــن زمینه و بــا دو هدف اساســی انجام
گرفته است .اول ،این تحقیق تالش دارد ارتباط بین محیط ساخته
شده و رفتار سفر را در چند نمونه از توسعههای جدید شهر اصفهان
بهصورت تجربی آزمایش کند .علیرغم مطالعات فراوان در کشورهای
مختلــف ،در ایــران و بخصــوص اصفهان مطالعات محــدودی روابط
محیــط ســاخته شــده گســترشهای جدیــد را بهصــورت یکپارچه با
رفتارهای متفاوت سفر وا کاوی کردهاند (مانند عباسی و حاجی پور،
 .)Etminani and Ardeshiri, 2015 ;1393ایــن در حالــی اســت کــه در
ً
اصفهان با افزایش نرخ شهرنشــینی ،مســاحت شــهر دائما گســترش
یافتــه و توســعههای جدیــدی پیرامــون هســتههای قدیمیتر شــهر
شکل گرفته است .به نظر میرسد در بسیاری از این توسعهها که بر
اساس طرح از پیش اندیشیده شده شکل گرفته ،کنش بین محیط
ساختهشــده و رفتــار ســفر ،درنظــر گرفتــه نشــده اســت .دوم ،اغلــب
مطالعات با در نظر گرفتن سفر بهعنوان یک «تقاضای مشتق »3شده،
4
به بررســی تأثیر محیط ســاخته شــده بر روی ســفرهای سودمندگرا
پرداختهاند و از سفرهای بدون مقصد مشخص یا سفر به خاطر خود
سفر( 5مانند گشت و گذار) غفلت ورزیدهاند .در حالی که ممکن است
تأثیر محیط ســاخته شــده بر دو نوع ســفر بهطور معناداری متفاوت
باشد .لذا در این مقاله بهمنظور تحلیل روشمند رابطه محیط ساخته
شــده و رفتار ســفر ،ابتدا از دیدگاه نظــری انگیزشهای مختلف برای
ســفر وا کاوی شــده است و سپس نقش محیط ساخته شده در رفتار
هر دو نوع سفر استدالل شده است .در ادامه نیز تالش شده است با
گردآوری دادههای مورد نیاز در پنج محله جدید در شمال اصفهان و
با استفاده از مدلهای رگرسیون منفی دو جملهای بهصورت تجربی
رابطه مذکور وا کاوی شود و به این سؤاالت اساسی پاسخ داده شود:
 )1ویژگیهــای محیــط ســاخته شــده چگونه بر هــر دو نوع ســفر تأثیر
میگــذارد؟ نقش ویژگیهــای اجتماعی-اقتصادی و نگــرش افراد در
توضیح این دو نوع رفتار ســفر چگونه میباشــد؟  )3چه متغیرهایی
میتواند جانشینی این دو نوع رفتار سفر را با همدیگر تشویق کند؟

 .۱مروری بر ادبیات تحقیق
ً
عمومــا تئــوری تقاضای ســفر پایــه نظری مطالعاتی بوده اســت
که روابط بین رفتار ســفر و ســاختار فضایی شهر را وا کاوی کردهاند
( .)Van wee, 2011ایــن تئــوری چنین فرض میکند که افراد برای
رســیدن بــه یــک مقصــد مشــخص یا شــرکت در یــک فعالیت ســفر
میکنند نه به خاطر خود سفر( .)Handy et al., 2002بر اساس این
تئوری ،بورانت و کرن )2001(6معتقدند که افراد تحت یک انتخاب
عقالنی ،تصمیم به ســفر بــا گزینههای مختلــف میگیرند .در واقع
افراد براســاس محدودیتهای بودجهای ،به نحوی تعداد سفرها

بهوسیله هر گزینه را انتخاب میکنند که هزینههای خود از جمله
هزینههــای مــادی و زمان را به حداقل کاهش دهند .از آنجاییکه
ویژگیهای محیط ســاخته شده بر روی هزینه سفر (از طریق تأثیر
بر مســافت میانگین ســفر و سرعت میانگین ســفر و غیره) تأثیرگذار
مــی باشــد ،لذا از ایــن طریق میتواند تولید ســفر و انتخــاب گزینه
ً
ســفر را تحت تأثیر قرار دهد .اما این تئوری در صورتی کامال صادق
میباشــد کــه رســیدن بــه فعالیتهــا در مقاصــد مختلــف ،انگیــزه
اصلی ســفر باشــد در نتیجه برای همه انواع ســفرها مانند قدمزنی
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ً
بهطــور کامــل صحیــح نمیباشــد .از اینرو اخیــرا تئــوری تقاضای
ســفر با چالشهایی مواجه شــده اســت؛ زیرا تفاوت بین سفرهای
ســودمندگرا و ســفرهایی کــه خــود ســفر مقصــود بــوده را در نظــر
نمیگیرد ( )Coa et al., 2006و بهسادگی آن دسته از سفرهایی که
بهمنظور گشت و گذار و تفریح صورت میگیرد را نادیده میانگارد.
قبل از تبیین رابطه محیط ساخته شده و رفتار سفر ،بهمنظور
درک بهتر رفتارهای ســفر بســیار مهم اســت کــه انگیزههای اصلی
افــراد بــرای انجــام ســفر ،وا کاوی و تبییــن شــود .در ایــن بــاره ،بــا
مــروری بــر تئوریهــای انگیــزش در روانشناســی (تئــوری سلســله
مراتــب نیازهــای انســانی مازلــو ،تئــوری خودتعیینگــری 7و غیره)،
دو نوع انگیزه اصلی برای ســفر مشــخص شــده اســت :انگیزههای
بیرونــی( 8وســیلهای ،9ســودمندگرا ،10عملکــردی )11و انگیزههــای
درونی(12باطنــی ،13لــذت جویانــه ،14تجربــی .)15انگیزههای درونی
ملهــم از عالقــه و لــذت بــردن از خــود آن فعالیــت میباشــد؛ بدین
معنــی کــه هــدف از انجــام یــک فعالیــت خــود آن عمل میباشــد.
برعکــس ،در انگیــزه بیرونــی ،عامــل محــرک بیــرون از خــود عمــل
ً
میباشــد؛ بدین معنی که یک عمل صرفا وســیلهای برای رسیدن
ب��ه مقاص��د دیگ��ر میباش��د (& Mokhtarian et al., 2015; Ryan
 .)Deci, 2001در اینجــا ایــن نکتــه قابــل ذ کــر اســت کــه یــک ســفر
ً
معمــوال بهصــورت کامــل دارای انگیزه درونی یا بیرونی نمیباشــد
و تعییــن ســهم هــر کــدام نیز مشــکل اســت امــا میتــوان گفت که
ً
ســفرهای ســودمندگرا ،عمدتــا باانگیزههــای بیرونــی و ســفرهایی
کــه خود ســفر مقصود بــوده با انگیزههــای درونی انجــام میگیرند.
در دهههــای اخیــر ،مطالعــات زیــادی رابطــه بیــن محیــط
ساختهشــده و ســفرهای ســودمندگرا را بحــث و وا کاوی کردهانــد
(ماننــد Cervero and Kockelman 1997; Zhang, 2004; Cao et
al., 2009a; Lee et al., 2014; Etminani Ghasrodashti and Ar )deshiri, 2015در حالیکــه ســفرهایی کــه خود ســفر مقصــود بوده،
کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند .هرچند در سالهای اخیر ،کم و بیش
مطالعاتی نیز به این دســته از سفرها توجه نشان دادهاند .در واقع،
در پاسخ به این سؤال که چرا افراد سفرهای بدون مقصد مشخص
را انجــام میدهنــد ،ســالمون و مختاریــان )136-137 ،1998(16و
اوری و مختاریــان )99-100 ،2005(17چندیــن دلیل مفهومی را بیان
میکنند که نشــان میدهد تصمیم افراد برای این دســته از سفرها،
ً
عمدتا متأثر از شــخصیت ،سبک زندگی و نگرشهای شخصی افراد
میباشد (برای مثال ،ماجراجویی ،کنجکاوی ،ورزش و غیره) .برای
مثــال ،اســتگ )2005(18دریافــت که انگیزههــای مؤثــر (لذتبردن و
تحریک احساســات بوسیله رانندگی) و انگیزههای سمبلیک (خود
ابــرازی ،پرســتیژ و غیــره) ،ســهم فزاینــده و معنــیداری در توضیــح
استفاده از اتومبیل در سفرهای روزانه کاری دارد.
حــال با توجــه به انگیزشهای متفاوت برای ســفر ،این ســؤال
اساســی مطرح میشــود که نقش محیط ســاخته شده در توضیح
این دو نوع سفر چگونه تبیین میشود .برای سفرهای سودمندگرا
با تکیه بر تئوری تقاضای سفر ،نقش محیط ساختهشده از طریق
تأثیرگذاری بر هزینههای عمومی ســفر توضیح دادهشد .در ارتباط
بــا ســفرهایی کــه خــود ســفر مقصــود میباشــد؛ کــو ،مختاریــان و

هنــدی )2009b(19تأثیر محیط ســاخته شــده را بر ســفرهای بدون
مقصــد مشــخص بــه دو گونــه تصــور میکننــد .اول ،به دلیــل آنکه
افــراد پیــاده یــا دوچرخهســوار میتواننــد محیــط اطــراف خــود را
ببینند ،بشنوند ،ببویند و احساس کنند ،یک محله جذاب و امن
بــا پیادهروهــا و مســیرهای ممتــد دوچرخــه میتواند یــک محیط
جــذاب بــرای پیادهروی/دوچرخهســواریهای بــدون مقصــد
مشــخص ایجــاد کنــد .ایــن موضــوع در برخــی از مطالعــات قبلــی
تائیــد شــده اســت .هنــدی ( )1996بــر پایــه تحلیلهــای توصیفی
و همبســتگی نتیجــه گرفته اســت کــه برخــی از فا کتورهای محیط
ســاخته شــده ،نقــش مهمتــری در انتخــاب گزینــه پیــادهروی بــه
یــک مقصــد مشــخص نســبت بــه انتخــاب پیــادهروی بهمنظــور
گشــت و گــذار دارنــد .گیلز-کورتــی و دونــوان )2002(20دریافتهانــد
کــه ا گــر پاســخگویان احســاس کننــد کــه ویژگیهــای محــات آنها
جــذاب ،امن ،جالــب و حمایتکننده پیادهروی اســت با احتمال
بیشــتری پیــادهروی میکننــد .کــو ،هنــدی و مختاریــان)2006(21
نشــان دادهانــد کــه ویژگیهــای درک شــده افــراد از محلــه ماننــد
وجــود پیــادهرو امــن ،ســایه فــراوان ،ترافیک کــم و وجود افــراد در
ســطح خیابــان ،بــا فراوانی ســفرها بــا هــدف قدمزنــی 22در ارتباط
میباشــد .محققــان مذکــور در مطالعــه دیگــری در ســال  2009نیــز
دریافتهانــد کــه تولید ســفرهای بدون مقصد ،متأثــر از نگرش افراد
اســت امــا ویژگیهــای محیــط ســکونت نیــز بااهمیت میباشــند.
بهطور ویژه ،مجاورت با مرا کز تجاری ،عدم سکونت در کوچههای
بــن بســت و کیفیتهــای زیباشــناختی میتوانــد پیــادهروی یــا
دوچرخهسواری بدون مقصد مشخص را تشویقکند (Coa et al.,
 .)2009bهنــدی ،کــو و مختاریــان ( )2006نتیجــه گرفتهاند که هم
کیفیتهای زیباشــناختی و هــم کیفیتهــای اجتماعی محیط بر
ســفرهای قدمزنی تأثیر میگذارند .تأثیر دیگر محیط ساختهشــده
نیز بدینگونه است که ا گر افرادی نیاز یا تمایل به سفرهایی بدون
مقصد مشــخص داشتهباشــند ،کیفیت محالت سکونت میتواند
تأثیراتــی بــر روی گزینــه انتخابی جهــت ارضای تمایل آنها داشــته
باشــد .بهطــور ویــژه )1 ،یــک محلــه پیاده مــدار ،افرادی بــا ترجیح
بیشــتر به پیادهروی یا دوچرخهســواری نســبت به رانندگی را قادر
میســازد کــه تمایل درونی خود را از طریــق گزینه مورد عالقه خود
پاســخ دهنــد )2 .همچنیــن بــرای افــرادی کــه رانندگــی را ترجیــح
میدهند ،یک محله پیاده مدار ممکن اســت ســفرهای ســوارهی
بــدون مقصــد را بــه جانشــینی بــا ســفرهای پیــاده بــدون مقصــد
تشــویق کنــد .بدین ترتیــب محیط ســاخته میتواند هــم بر تولید
ســفرهای بــدون مقصــد مشــخص و هم بــر گزینه ســفرهای بدون
مقصد مشخص تأثیرگذار باشد (.)Coa et al., 2009b
در نهایت در این مطالعه بین سفرهای سودمندگرا و سفرهایی
کــه خود ســفر مقصــود بوده ،تفاوت قائل شــده اســت تا از ریســک
بالقوه در برآورد کم یا بیش از حد نقش محیط ســاخته در توضیح
رفتــار ســفر اجتناب شــود .همچنیــن «مقصد مشــخص» بهعنوان
شــاخصی برای شناســایی نوع ســفر در نظر گرفته شــده اســت .به
عبارت دیگر ،در ســفرهای ســودمندگرا ،افراد برای رســیدن به یک
مقصد مشــخص ســفر میکننــد اما در ســفرهایی کــه مقصود خود
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ســفر بوده اســت ،افــراد هنگام خــروج از خانه مقصد مشــخصی در
ذهــن ندارنــد .لــذا بر همین اســاس در ایــن مقاله به این دســته از
ســفرها ،اصطالحات ســفر با مقصد مشــخص و ســفر بدون مقصد
مشخص اطالق میشود.

اختالف بین فراوانی گزینههای مختلف سفر استفاده شده است.
ســپس بــرای تحلیــل روابــط محیط ســاخته شــده و رفتار ســفر ،از
مدلهــای رگرســیون منفی دوجملهای اســتفاده شــده اســت .در
بخشهای بعدی بهتفصیل ابعاد مذکور توضیح داده میشود.

 .۲روششناسی پژوهش

 -۱-۲محدودههای مطالعاتی و پیمایش
در ایــن تحقیــق پــس از مطالعــه توســعههای جدیــد در شــهر
اصفهــان 5 ،محلــه در شــمال این شــهر بر اســاس  3فا کتور اصلی
بهعنــوان نمونههــای موردی انتخاب شــده اســت :در ابتدا زمان
ســاخت و بافــت هر کدام از آنهــا مدنظر بوده اســت .از حیث این
معیــار ،همــه محــات دارای الگویــی منظــم از معابــر بــوده و در
دورههای اخیر توســعه شــکل گرفتهاند .دومین عامل مورد نظر،
موقعیــت هــر کــدام از محــات نســبت بــه مرکــز شــهر و همچنیــن
قابلیت دسترســی آنها به مرکز شــهر میباشــد .از آنجاییکه نحوه
دسترســی و فاصلــه هــر کــدام از محــات بــه مناطق مرکزی شــهر
میتوانــد بــر رفتــار ســفر تأثیرگــذار باشــد ،لذا تالش شــده اســت تا
ً
محالتــی انتخاب شــوند کــه در موقعیت نســبتا یکســانی از مرا کز
اصلــی شــهر قــرار دارند (نقشــه  1و  .)2آخرین عامل نیــز در ارتباط
بــا ویژگیهــای اجتماعی-اقتصــادی ســا کنین میباشــد .زیــرا
ویژگیهــای فــردی و خانــواری ،از عمدهتریــن تعیینکنندههــای
رفتــار ســفر میباشــند .بنابرایــن ضــروری اســت که تا حــد امکان
ویژگیهــای اجتماعــی -اقتصــادی ســا کنین محــات در ســطح
میانگین شــهر یا منطقه قرار داشته باشد (.)Handy,1996
پــس از انتخــاب محــات مناســب ،دادههــای تحقیــق بــا
اســتفاده از یک پرسشــنامه خودپاســخده جمعآوری شده است.
ایــن پرسشــنامه در مطالعــات مختلفــی از جملــه کــو و همــکاران
(2009b؛ )2009aمورد اســتفاده قرار گرفته اســت که پس از تطبیق
بــا شــرایط ایــران ،در ایــن مطالعــه نیــز بــکار گرفتــه شــده اســت.

در ایــن پژوهــش ،واحــد تحلیل یکــی از افراد خانوارهــا بوده که
بهصورت تصادفی در تکمیل پرسشــنامه شــرکت مینماید .با این
روش هــم توزیــع نمونــه مؤثــر بوده زیــرا از هــر خانوار فقــط یک نفر
انتخــاب میشــود و هــم تأثیــر ویژگیهــای مؤثر در ســطح خانوار بر
رفتار فردی سفر مانند تعداد اعضای خانوار بهخوبی در نظر گرفته
میشــود .عــاوه بر ایــن ،در این مطالعه برای ســنجش متغیرهای
محیــط ســاخته شــده ،از ویژگیهــای عینی اســتفاده نشــده بلکه
ویژگیهــای درک شــده توســط ســا کنین مــد نظــر بوده اســت .لذا
ً
صرفــا بــرای افزایــش جامعــه آمــاری 5 ،محلــه جدیــد در شــمال
اصفهان بر اســاس حدا کثر تجانس بهعنوان قلمرو مکانی پژوهش
انتخاب شــده اســت .جمعیت محالت انتخابی بالغ بر  12740نفر
و تعــداد خانوارهــای آنهــا حــدود  3040خانوار میباشــد .بر همین
اســاس 648 ،پرسشــنامه تکمیــل گردیــده کــه بــا توجــه بــه تعداد
خانوارها ،نرخ پاس ـخدهی  22درصد میباشــد .این پرسشنامهها
با روش تخصیص متناســب و بر اساس تعداد خانوارها در محلهها
توزیــع شــدهاند بطوریکــه در کوچکتریــن محله 85 ،پرسشــنامه
و در بزرگتریــن آنهــا 175پرسشــنامه تکمیــل شــده اســت .ایــن
ً
نرخ پاس ـخدهی نســبتا مناســب میباشــد زیــرا این نــرخ در چنین
ً
پیمایشهایــی کــه تمــام جامعــه را مدنظر قــرار داده ،معمــوال -10
 40درصــد میباشــد ( .)Sommer and Sommer, 1997, 220پــس
از جم ـعآوری دادههــا ،از آزمــون مقایســه میانگینهــا بــرای تأییــد
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تحلیل تأثیر ویژگیهای محیطی گسترشهای جدید شهری بر رفتار سفرهای با
مقصد مشخص و بدون مقصد مشخص

پرسشنامه مذکور دارای  4بخش اصلی بوده است .در بخش اول،
درک افراد از ویژگیهای محیط ساختهشــده پرســش شده است.
در بخــش بعدی آن گزینههایی بهمنظور ســنجش نگرش افراد به
سفر و موضوعات وابسته بیان شده است .زیرا نگرش افراد به سفر
میتوانــد بهعنــوان یــک متغیر مداخلهگر ،رفتار ســفر افــراد را تحت
تأثیر قرار دهد .در بخش سوم نیز ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی
افــراد بهعنــوان دســته دیگــری از متغیرهــای کنتــرل مــورد ســؤال
واقعشده است .در نهایت نیز فراوانی سفر افراد با مقصد مشخص
و بدون مقصد مشــخص اندازهگیری شــده است .در بخش بعدی
چگونگــی پــردازش ســؤاالت پرسشــنامه و اســتخراج متغیرهــای
تحقیق تبیین شده است.
 -۲-۲متغیرهای تحقیق
در این پژوهش ،چهار متغیر وابسته شامل فراوانی سفر با مقصد
مشــخص و بدون مقصد مشــخص بهوســیله اتومبیل و پیادهروی
میباشــند .برای اندازهگیری فراوانی ســفر باهدف مشــخص ،ابتدا
ً
 6مقصــد یــا هدف کــه غالبــا با ســفرهای غیــرکاری و کوتــاه مرتبط
بوده مشــخص شده است سپس پاسخدهندگان ،تعداد سفرهای
پیاده و با اتومبیل خود را به هر یک از مقاصد تعیین شــده در یک
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ماه معمولی و با آب و هوای خوب در یک مقیاس  6گزینهای بیان
نمودهاند .همچنین آنها فراوانی ســفرهای بدون مقصد مشخص
خــود را در ســطح محلــه و پیرامون آن را نیز بهوســیله هــر گزینه در
مقیاسی مشابه بیان نمودهاند.
متغیرهای توضیحی شــامل ســه دســته متغیرهای درک شــده
از محیــط ،متغیرهــای نگــرش بــه ســفر و متغیرهــای اجتماعــی-
اقتصــادی میباشــد .در پرسشــنامه تحقیــق 24 ،گــزاره در ارتباط
بــا مهمتریــن ویژگیهــای محــات مطــرح شــده و از ســا کنین
خواستهشــده تــا نظــر خود را در ارتبــاط با هر گــزاره در یک مقیاس
 5ارزشی از «خیلی کم تا خیلی زیاد» ابراز نمایند .از آنجا که تعداد
ایــن گزارههــا زیاد بــوده و بیــن آنها نیز همبســتگی وجود داشــته و
از طــرف دیگــر هیچکــدام از آنهــا بهتنهایــی یــک عامــل یــا متغیــر
پای ـهای محســوب نمیشــوند ،روش تحلیــل عاملــی بــه کار گرفته
شــده تــا گزارههــا خالصــه و عاملبندی شــده و خصیصههــای زیر
بنایــی آنهــا نیز تعیین گردد .ســرانجام گزارههــا در  5عامل خالصه
گردیدهانــد :مجــاورت ،امنیــت ،جذابیتهــای پیاده/دوچرخــه،
قابلیــت دسترســی ،تعامــات اجتماعــی (جــدول  .)1بــرای انــدازه
گیــری متغیرهــای نگرش به ســفر نیز ،پاســخدهندگان نگرش خود
ً
ً
را در یــک مقیــاس  5گزینهای از «کامال مخالفــم ( )1تا کامال موافقم
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 -۳تحلیل و یافتهها :اثر معنیدار ویژ گیهای
محیطی

( »)5در رابطــه بــا  26گــزاره مطر حشــده بیــان نمودهانــد .هماننــد
متغیرهای درک شــده و به دالیلی مشــابه آن ،روش تحلیل عاملی
بهمنظــور اســتخراج ابعاد پای ـهای این گزارهها نیز بکار گرفته شــده
است .همانطور که در جدول 2آمده است 5 ،عامل مشخص شده
عبارتانــد از :طرفــداری از دوچرخه ،طرفــداری از اتوبوس و هوای
پا ک ،وابستگی به اتومبیل ،کاهش دادن سفرها و امنیت اتومبیل.
دســته دیگر نیــز متغیرهــای اجتماعــی -اقتصادی میباشــند.
بســیاری از مطالعــات نشــان دادهاند که این متغیرهــا میتوانند بر
رفتار سفر تأثیر معنیداری داشته باشند .جنسیت ،سن ،وضعیت
اشــتغال ،تعداد اعضــای خانوار ،وضعیت ســواد ،وضعیــت درآمد،
مالکیت اتومبیل و مسکن و غیره مهمترین متغیرهای اجتماعی-
اقتصادی تحقیق حاضر میباشند.

 -۱-۳تحلیل مقایسهای :سوارهگرایی و پیادهمداری
جدول ،3میانگین فراوانی هر دو نوع ســفر -ســفرهایی با هدف
مشــخص و ســفرهای بــدون هــدف مشــخص -را نشــان میدهــد.
برای فراوانی سفرهایی با هدف مشخص ،میانگین سفر با اتومبیل
( )18.06بیشــتر از میانگیــن ســفرهای پیــاده ( )11.94میباشــد.
درحالیکــه برای ســفرهای بدون هدف مشــخص ،میانگین فراوانی
ســفرهای پیاده ( )2.05بیشتر از سفر با اتومبیل ( )1.55میباشد .بر
پایــه آزمون مقایســه میانگینها (آزمون tزوجــی) ،اختالف میانگین
فراوانــی ســفرهای با مقصــد مشــخص و همچنین ســفرهای بدون

جدول -1متغیرهای کلیدی بارگذاری شده در عاملهای درک شده از محالت مورد مطالعه.

عاملها

گزارهها و بار عاملی آنها

مجاورت

نزدیکی به فضاهای باز و پارکها ( ،)0.722معابر با عرض مناسب جهت حرکت وسایل نقلیه ( ،)0.473مغازههای خرید (تجاری) در فاصله
پیادهروی( ،)0.573مجاورت با دیگر کاربری مطلوب مثل استخر و مرا کز اجتماعی ( ،)0.737امکان پارک حاشیهای در خیابانهای اصلی و
مقصد سفر ( ،)0.718دسترسی آسان به مرا کز یا بازارهای خرید منطقهای ()0.593

امنیت

ترافیک کم ماشین در خیابانهای محله ( ،)0.649محله آرام و بدون سر و صدا ( ،)0.72امنیت هنگام عبور از خیابانها ( ،)0.793نورپردازی
مناسب خیابانها در شب( ،)0.734محله امن برای پیادهروی( ،)0.699محله امن برای بچهها هنگام بازیکردن در بیرون از خانه( ،)0.486سطح
پایین جرم و جنایت در سطح محله( ،)0.167سرعت پایین ماشینها در خیابانهای محله ()0.159

جاذبیتهای
پیاده/دوچرخه

نما و منظر زیبای محله( ،)0.559درختان و سایه مناسب در کنار خیابان ( ،)0.755وجود پیاده رو در سطح محله( ،)0.812مسیرهای مناسب
برای دوچرخهسواری()0.576

قابلیت دسترسی

دسترسی آسان به خیابان اصلی ( ،)0.562خدمات خوب حمل و نقل عمومی (بخصوص اتوبوس)(،)0.667
دسترسی آسان به مرکز شهر()0.674

تعامالت
اجتماعی

خیابانهای پرجنب و جوش و سرزنده ( ،)0.657سطح باالی تعامالت و برخوردهای اجتماعی بین مردم(،)0.587
تعداد زیاد مردم در بیرون و پیرامون محله ()0.748

جدول  -2متغیرهای کلیدی بارگذاری شده در عاملهای نگرش افراد به سفر.

گزارهها و بارهای عاملی
طرفدار
دوچرخه

من دوچرخهسواری را دوست دارم ( ،)0.764من ترجیح میدهم به جای رانندگی ،تا جایی که ممکن باشد پیادهروی کنم ( ،)0.589من ترجیح
میدهم به جای رانندگی ،تا جایی که ممکن باشد دوچرخهسواری کنم ( ،)0.772من از پیادهروی لذت میبرم ( ،)0.495دوچرخهسواری گاهی
اوقات برای من آسانتر از رانندگی است ()0.812

طرفدار اتوبوس
و هوای پا ک

پیادهروی گاهی اوقات برای من آسانتر از رانندگی است ( ،)0.568من ترجیح میدهم هر جایی که ممکن باشد از اتوبوس به جای رانندگی استفاده
کنم ( ،)0.783من سفر با اتوبوس را دوست دارم ( ،)0.535کیفیت هوا مشکل عمدهی این منطقه میباشد ( ،)0.432سفر با اتوبوس گاهی اوقات
برای من آسانتر از رانندگی است ( ،)0.654من تالش میکنم به منظور کمک به کیفیت هوا رانندگیام را محدود کنم ()0.73

وابسته به
اتومبیل

من دوست دارم حداقل یک اتومبیل داشته باشم ( ،)0.572من سفر به محل کار را با کمترین هزینه انجام میدهم ( ،)-0.633من به اتومبیل
نیازدارم تا بتوانم خیلی از کارهایم را انجام دهم ( ،)0.682رفتن به محل کار بدون اتومبیل پردردسر و مشکل است ( ،)0.647خانواده من پول زیادی
برای مالکیت و رانندگی با اتومبیلهایمان میپردازد ( ،)0.556من از رانندگی لذت میبرم ()0.131

کاهش دادن
سفرها

ً
قیمت سوخت (بنزین) بر نحوه و تعداد سفرهای روزانه من تأثیر گذار است ( ،)0.725من غالبا از تلفن یا اینترنت به منظور اجتناب از سفر استفاده
میکنم ( ،)0.701من میتوانم بدون خودرو یا یکی کمتر خیلی خوب سفرهایم را مدیریت کنم ( ،)0.566برای من تنها هدف از سفر ،رسیدن به یک
ً
مقصد است ( ،)0.5من ترجیح میدهم مقاصدم را سازماندهی کنم تا کمترین تعداد سفر را داشته باشم ( ،)0.741من هنگام خرید ،معموال ترجیح
میدهم به نزدیکترین مغازه ممکن بروم ()0.679

امنیت اتومبیل

ً
ً
ً
عموما سفر با اتومبیل امنتر از پیادهروی میباشد ( ،)0.683عموما سفر با اتومبیل امنتر از دوچرخهسواری میباشد ( ،)0.779عموما سفر با با
اتومبیل امنتر از حمل و نقل همگانی میباشد ()0.341
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تحلیل تأثیر ویژگیهای محیطی گسترشهای جدید شهری بر رفتار سفرهای با
مقصد مشخص و بدون مقصد مشخص

مقصــد مشــخص بــا همدیگــر معن ـیدار میباشــد .ایــن یافتههــا
نشــان میدهــد که ویژگیهای محیط ســاخته شــده ممکن اســت
پیشبینیکننــده مناســبی بــرای هــر دو نوع ســفر باشــد .قابــل ذکر
است ،این آزمون مقایسه ،دالیل این اختالفات میانگین را توضیح
نمیدهد .ذکر این نکته بسیار مهم است ا گرچه سفرهای مورد نظر
بوسیله هر دو گزینه در مقیاس محله بوده و قابلیت جانشینی دارد
اما در اینجا هدف ،مقایســه صرف این دو نوع ســفر نمیباشــد بلکه
هــدف از مقایســه ،تأ کیــد بر اختالف این دو نوع ســفر میباشــد زیرا
ترکیــب آنها میتواند منجر به ســوگیری نتایــج مربوط به پیشبینی
رفتار ســفرشود .در قســمت بعدی تحلیل ،چگونگی ارتباط عوامل
مورد مطالعه با فراوانی هر دو نوع سفر بررسی میشود.
 -۲-۳تحلیل چند متغیره
بــرای تحلیل ارتباط عوامل محیط ســاخته شــده ،نگرش افراد
بــه ســفر و ویژگیهــای اجتماعــی -اقتصــادی بــا فراوانــی ســفر بــا
مقصد مشــخص و فراوانی ســفر بدون مقصد مشــخص ،از تکنیک
رگرســیون منفــی دوجمل ـهای اســتفاده شــده اســت .تا کنــون در
مطالعات فراوانی از تکنیک رگرسیون خطی برای تحلیل رفتار سفر
اس��تفاده ش��ده اس��ت(برای مثال (Frank & Pivo, 1995; Krizek,
.)2003; Aditjandra et al., 2012
اســتفاده از رگرســیون خطــی دارای پیــش فرضهایــی اســت
کــه مهمتریــن آنهــا فــرض نرمــال بــودن توزیــع مقــدار باقیماندهها
ً
میباشــد در حالیکه غالبا توزیع فراوانی ســفر بهشــدت چولگی به
چپ دارد .از اینرو ،توزیع دادهها بهصورت بســیار زیادی از فرض
نرمال بودن دادهها انحراف دارد .در این شرایط ،تکنیک تحلیلی
رگرســیون خطــی ،ابــزار مناســبی بــرای مدلکــردن فراوانــی ســفر
نمیباشــد .در عوض ،به دلیل آنکه فراوانی ســفرها همیشــه اعداد
صحیح غیرمنفی میباشــند ،رگرســیون پوآســون و رگرسیون منفی
دوجمل ـهای روشهــای بالقوه مناســب بــرای مدل کــردن دادهها
میباش��ند ( .)Coa et al., 2006در ایــن مطالعــه نیــز هــر دو توزیــع
فراوانی ســفر با مقصد مشــخص و بدون مقصد مشــخص بهشدت
به سمت چپ چولگی دارد و در مقایسه مدل منفی دوجملهای و
مدل پوآسون ،آزمون نرخ درستنمایی 23نشان میدهد که برای
هــر دو نوع ســفر ،مدل منفی دو جملهای بهطــور معناداری بهتر از
مدل پوآسون است.
جدول -3مقایسه میانگین فراوانیهای سفر با گزینههای مختلف در هر دو نوع سفر.
میانگین در نمونههای مطالعاتی

متغیرهای وابسته
 )۱فراوانی سفر پیاده با هدف مشخص

11.94

 )۲فراوانی سفر با اتومبیل باهدف مشخص

18.06

متغیر  1در برابر متغیر )P-value( 2

*

0.000

 )۳فراوانی سفر پیاده بدون هدف مشخص

2.05

)۴فراوانیسفربااتومبیلبدونهدفمشخص

1.55

متغیر  3در برابر متغیر )P-value( 4

*

*بر پایه آزمون  tنمونههای جفت شده

0.027

 -۱-۲-۳تحلیل فراوانی سفرها با مقصد مشخص
دو مدل معنیدار برای فراوانی دو نوع سفر با مقصد مشخص-
فراوانی سفر پیاده و فراوانی سفر با اتومبیل -در جدول 4ارائهشده
است .شاخص  Pseudo-R2یک شاخص انطباق 24بوده و بین صفر
و یک متغیر اســت .همچنین مقدار باالتر این شــاخص ،داللت بر
انطباق بهتر مدل دارد .بیشتر بهصورت حسی میتوان گفت؛ این
شاخص ،نرخی از اطالعات تخمین زده است که با استفاده از یک
مدل کامل در مقایسه با یک مدل با مقادیر ثابت 25حاصل میشود.
بنابراین این شاخص اطالعات اضافی که با بکار گرفتن متغیرهای
توضیحی به دسـ�ت میآید را تخمین میزند (.)Shay et al., 2006
مقدار این شــاخص برای فراوانی سفر با اتومبیل و فراوانی سفر
پیــاده بــه ترتیب  0.048و  0.0565میباشــد .بر این اســاس ،مقدار
 Pseudo-R2برای فراوانی سفر پیاده مقداری بیشتر میباشد .این
نشــان میدهــد که پیمایش بهصورت مؤثرتــری عاملهایی را بکار
گرفته که فراوانی سفرهای پیاده را بیشتر از فراوانی سفر با اتومبیل
توضیح میدهد.
بــا کنتــرل متغیرهــای نگرش به ســفر و ویژگیهــای اجتماعی-
اقتصــادی ،دو متغیــر از محیــط ســاخته شــده بــا فراوانــی ســفر بــا
اتومبیل و سه متغیر نیز با فراوانی سفر پیاده بهصورت معنیداری
در ارتبــاط میباشــد .شــاخص -IRR 26کــه مقــدار نمایــی ضریــب
همبستگی 27میباشد -بیان میکند که ا گر عامل امنیت و قابلیت
دسترســی یــک واحــد (در مقیاس رتبــهای) افزایش یابــد به ترتیب
فراوانی سفر با اتومبیل  22.2درصد و  17.1درصد افزایش مییابد.
همچنین برای فراوانی ســفرهای پیاده نیز ا گر عامل مجاورت یک
واحد ترتیبی افزایش یابد ،فراوانی سفر پیاده  87.4درصد افزایش
مییابــد .بــا توجــه بــه ضریــب همبســتگی ایــن عامــل مهمتریــن
تأثیــر مشــاهده شــده بــر روی فراوانی ســفر پیــاده را دارد .عــاوه بر
ایــن عامــل ،وجــود عاملهایــی مرتبــط بــا جذابیتهــای پیــاده/
دوچرخهســواری و قابلیــت دسترســی نیز بــا فراوانی ســفر پیاده در
ً
ارتبــاط معنــیدار میباشــند .خروجــی تحلیــل شــاخصها عمدتــا
پیامهــای کلیــدی و بینشهایــی بــرای سیاستســازی پیشــنهاد
میکننــد امــا بایــد توجه کرد که بــه دلیل محدودیت شــاخصها و
غیرخطــی بــودن ارتبــاط موضوعات ،همــه جوانــب پدیدهها قابل
دســتیابی نمیباشــد لــذا نباید بــر یافتههــای تحقیق بیــش از حد
اغ��راق ک��رد ( .)Wong, 2006, 106-118بــا ایــن حــال ،براســاس
خروجیهــای مــدل میتــوان گفــت کــه سیاســتهایی همچــون
اختــاط کاربریهــا در ســطح محلــه و بازنگــری ضوابــط توســعه
شــهری بهمنظــور توزیــع مغازههــای خریــد در فاصله پیــادهروی و
افزایــش قابلیت دسترســی ســا کنین بــه مغازههای خریــد هفتگی
و ماهانــه از طــرق مختلــف از جملــه ارتقــای وضعیت حمــل و نقل
عمومــی میتوانــد فراوانی ســفرهای پیاده را تشــویق کنــد .تنوع و
ترا کــم بــا کاهــش فاصلــه بیــن کاربریهــا از مهمتریــن معیارهــای
مؤثر بر رفتار ســفر میباشــد که در مطالعات مختلفی به آنها اشــاره
شــده اســت .عباســی و حاجی پور ( )1393نشــان دادنــد؛ اختالط
کاربریهــا و ترا کــم بــا طول ســفر ارتبــاط معنــیداری دارنــد .عالوه
بــر ایــن بــا افزایش ترا کــم تمایل ،به پیــادهروی و دوچرخهســواری
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افزایــش مییابــد .اطمینانی و ســلطانی ( )1392نیز بیــان میکنند
کــه بــا افزایــش محــل ســکونت افــراد از محــل کار ،خریــد و تفریــح،
تعــداد ســفرهای روزانــه بــا خودروهای شــخصی افزایــش مییابد.
در مطالعــه دیگــری ســلطانی و همــکاران ( )1391نیــز دسترســی
بــه خدمــات متنــوع در ســطوح محلــی موجــب کاهــش ســفر در
مسافتهای طوالنی میشود .همچنین اطمینانی قصرالدشتی و
اردشــیری ( )2015نیز در مطالعــه دیگری ،توزیع فضایی فعالیتها
را مهمترین متغیر محیط ســاخته شــده برشمردهاند .عالوه بر این
سیاستها ،ســرمایهگذاری روی کیفیتهای طراحی محله مانند
نمــا و منظر محله و زیرســاختهای پیادهروی و دوچرخهســواری
در کنار سیاس ـتهای افزایش امنیت از جمله آرامســازی ترافیک،
نورپردازی مناسب در شب و غیره میتواند منجر به کاهش سفر با
اتومبیل شخصی و یا افزایش سفرهای پیاده شود.
در ارتبــاط با متغیرهای کنترل بهطــور خالصه میتوان گفت؛
کاهــشدادن ســفرها و امنیــت اتومبیــل بــا فراوانی ســفر پیاده به
ترتیــب بهصــورت مثبــت و منفی در ارتبــاط معنیدار میباشــند.

همچنیــن افزایــش یــک واحدی (در مقیــاس ترتیبــی) در افزایش
عامل نگرشــی کاهشدادن ســفرها ،سبب کاهش  31.3درصدی
فراوانــی ســفر بــا اتومبیــل میباشــد .چندیــن ویژگــی اجتماعی-
اقتصادی نیز در تولید سفرها با مقصد مشخص نقش معنیداری
دارند .در حالیکه تنها متغیر درآمد با فراوانی سفر پیاده بهصورت
معنیداری در ارتباط میباشــد 5 ،متغیر با تولید ســفر با اتومبیل
ً
در ارتبــاط معنــیداری میباشــند .متغیــر ســن اثــر منفــی نســبتا
ضعیفــی بــا فراوانی ســفرها با اتومبیــل دارد .این موضــوع ممکن
اســت ناشــی از محدودیتهــای حرکتی و یــا نگرانیهــای امنیتی
باشد که با مطالعاتی از جمله کو و دیگر همکاران (2006؛ )2009a
ســازگار میباشد .عدم اشــتغال نیز بهصورت منفی با فراوانی سفر
بــا اتومبیــل در ارتباط میباشــد .با توجــه به ضریب همبســتگی،
ایــن ویژگــی مهمتریــن متغیــر از حیــث تأثیرگــذاری میباشــد.
تعــداد اتومبیــل ،دارا بــودن گواهینامه و درآمد نیــز بهطور مثبتی
بــا فراوانــی ســفر بــا اتومبیــل ارتبــاط معن ـیدار دارنــد .روابطــی
کــه متعــارف و قابــل انتظــار میباشــند .نکتــه قابــل توجــه اینکــه

جدول  -4مدلهای رگرسیون منفی دوجملهای برای سفرهای با مقصد مشخص.

متغیرها
Constant

سفر با اتومبیل
Coef.

سفر پیاده

IRR

3.506

|P>|z

Coef.

0.000

-0.165

|P>|z

IRR

0.867

عوامل درک شده محیط
مجاورت
امنیت

0.628
0.778

-0.251

قابلیت دسترسی

-0.187

1.874

0.039

جذابیتهای پیاده/دوچرخه
0.829

0.000

0.030

0.610

1.840

0.000

0.248

1.281

0.030

عوامل نگرش به سفر
کاهش دادن سفرها

0.687

-0.376

0.004

امنیت اتومبیل

0.377

1.457

0.027

-0.320

0.726

0.011

ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی
سن

-0.022

0.978

0.004

عدم اشتغال

-0.778

0.459

0.000

تعداد اتومبیل

0.223

1.249

0.006

دارا بودن گواهینامه

0.382

1.465

0.089

درآمد

0.110

1.116

0.016

0.198

1.219

Summary statistics
Number of obs

648

648

Pseudo R2

0.048

0.0565

Likelihood-ratio test of
alpha=0

chibar2 (01) = 467.93 Prob>=chibar2 = 0.000

chibar2 (01) = 540.40 Prob>=chibar2 = 0.000

0.001
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تحلیل تأثیر ویژگیهای محیطی گسترشهای جدید شهری بر رفتار سفرهای با
مقصد مشخص و بدون مقصد مشخص

افزایش یــک واحدی درآمد (در یک مقیاس ترتیبی  7گزینهای)،
ســبب افزایــش تولیــد هــر دو نــوع ســفر -ســفر بــا اتومبیــل و ســفر
پیــاده -بــه ترتیب بــه میــزان  11.6درصد و  21.9درصد میشــود.
همچنیــن بــا توجه به جــدول  ،4متغیرهای قابلیت دسترســی
و کاهش دادن ســفرها دارای اثر جانشــینی میباشند بدین معنی
کــه در دو جهــت مخالــف بــر دو نــوع ســفر بــا مقصد مشــخص تأثیر
میگذارند .با توجه به ضرایب همبســتگی ،اثر قابلیت دسترسی بر
تولید سفرهای پیاده بیشتر از سفر با اتومبیل میباشد .عامل نگرش
ً
بــه ســفر نیز تقریبــا به مقدار برابــری و بهصورت مثبت با ســفرهای
پیاده و بهصورت منفی با ســفر با اتومبیل دارای ارتباط میباشــد.
 -۲-۲-۳تحلیل فراوانی سفرها بدون مقصد مشخص
هماننــد بخــش قبل ،مدلهــای چند متغیره بهمنظور بررســی
تأثیــر ویژگیهــای محــات روی فراوانــی دو نــوع ســفر بــا مقصــد
نامشــخص با کنترل متغیرهای نگرشــی و ویژگیهــای اجتماعی-
اقتصادی ارائه شــده اســت .میزان شــاخص انطباق ()Pseudo R2
بــرای مــدل ســفر بــا اتومبیــل  0.101و ســفر پیــاده  0.138میباشــد.
میزان این شــاخص در مدلهای ســفر بدون مقصد مشــخصی در
ذهن بیشتر از هر دو مدل سفر با مقصد مشخص میباشد.

بــر اســاس آنچــه در بخــش ادبیــات تحقیــق بیان شــد ،بــه نظر
ً
میرســد ســفرهای بــدون مقصــد مشــخص غالبــا تحــت تأثیــر
ویژگیهــای شــخصیتی و غیرمحیطی میباشــد .امــا خروجیهای
مــدل جــدول 5نشــان میدهــد کــه دو عامــل مجــاورت و قابلیــت
دسترســی بــا فراوانی ســفر بــا اتومبیل رابطــه معنیدار و معکوســی
دارنــد .همچنیــن افزایــش امنیت بهانــدازه یک واحــد (در مقیاس
ترتیبــی) نیــز منجــر بــه افزایــش  57.5درصــدی ســفرهای پیــاده
بــدون مقصــد مشــخص (ماننــد گشــت و گــذار) میگــردد .عامــل
مجــاورت بــا شــاخصهایی همچــون نزدیکــی بــه فضــای بــاز و
پارکهــا ،کاربریهــای تفریحــی و ورزشــی ،مغازههــای خریــد در
فاصلــه پیــادهروی و دسترســی بــه بازارهــای هفتگــی در مقیــاس
منطق ـهای مرتبــط میباشــد .ایــن نشــان میدهــد کــه سیاســت
اختــاط کاربریها و افزایش تنوع آنها در تشــویق ســفرهای پیاده
در هر دو نوع ســفر تأثیر معنیداری دارد .عامل قابلیت دسترســی
نیــز بهصــورت کلــی بــا دسترســی آســان بــه خدمــات حمــل و نقل
عمومی و سهولت دسترسی به مرکز شهر اشاره دارد .عامل امنیت
نیز به شاخصهایی اشاره دارد که بهنوعی با ایمنی افراد و تداخل
کمتر آنها با ترافیک سواره مرتبط بوده و همچنین احساس امنیت
ســا کنین هنگام عبــور و مرور و بازی بچهها را نیــز مدنظر قرار دارد.

جدول  -5مدلهای رگرسیون منفی دوجملهای برای سفرهای بدون مقصد مشخص.

متغیرها
Constant

سفر با اتومبیل
Coef.

IRR

1.381

سفر پیاده
|P>|z

Coef.

0.211

-4.309

IRR

|P>|z
0.002

عوامل درک شده محیط
مجاورت

-0.314

0.730

0.076

امنیت
قابلیت دسترسی

0.454
-0.414

0.661

1.575

0.069

0.002

عوامل نگرش به سفر
0.499

1.648

0.019

طرفدار دوچرخه

-0.339

0.712

0.027

طرفدار اتوبوس و هوای پا ک

0.497

1.644

0.031

امنیت اتومبیل

-0.443

0.642

0.043

ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی
سن

-0.034

0.966

0.002

-0.024

0.976

0.035

عدم اشتغال

-0.505

0.604

0.029

0.497

1.643

0.092

تعداد اعضای خانواده

-0.179

0.836

0.052

دارا بودن گواهینامه
درآمد

0.110

1.116

0.002

-0.781

0.458

0.048

0.170

1.185

0.039

Summary statistics
سفر با اتومبیل

سفر پیاده

Number of obs

648

648

Pseudo R2

0.1006

0.1376

Likelihood-ratio test of alpha=0

chibar2 (01) = 22.31 Prob>=chibar2 = 0.000

chibar2 (01) = 37.18 Prob>=chibar2 = 0.000
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در بخش قبل به برخی سیاس ـتهای مرتبط با این عاملها اشاره
شــد .در مقایســه با سفرهای با مقصد مشــخص مطالعات کمتری
در ارتباط با ســفرهای بدون مقصد مشــخص صورت گرفته است.
بـ�ا ایـ�ن حال ایـ�ن نتایج در مطالعات دیگری نیز تأیید شـ�ده اسـ�ت
(مانند .)Handy, 1996; Coa et al., 2006; 2009b
نکتــه دیگــر اینکــه در خروجــی مدلهــای فراوانــی ســفرهای
بــدون مقصد مشــخص نســبت به ســفرهای بــا مقصد مشــخص،
تعــداد بیشــتری از متغیرهــای نگــرش افــراد بــه ســفر و ویژگیهای
اجتماعی -اقتصادی بهصورت معنیدار ظاهر شده که با توجه به
انگیزشهــای متفاوت آنها قابل انتظار بوده اســت .در یک نتیجه
منطقــی ،افــرادی کــه تمایــل بیشــتری بــه اســتفاده از دوچرخــه و
پیادهروی داشــته باشند ،سفرهای کمتری با اتومبیل و سفرهای
پیاده بیشتری را تولید خواهند کرد .همچنین عوامل طرفداری از
اتوبوس و امنیت اتومبیل نیز به ترتیب اثر مثبت و منفی بر فراوانی
سفر پیاده بدون مقصد مشخصی در ذهن دارند.

در ارتباط با ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی ،سن ،عدماشتغال
و درآمد در هر دو مدل ظاهر گردیدهاند .افزایش یک سال سن سبب
کاهش  3.4درصد تولید سفر با اتومبیل و 2.4درصد سفرهای پیاده
میگردد .این کاهش نیز میتواند ناشی از محدودیتهای فیزیکی
ناشی از افزایش سن و کاهش امنیت باشد .عدم اشتغال که ممکن
است با عدم مالکیت اتومبیل همراه باشد نیز بهصورت منفی با سفر
با اتومبیل و بهصورت مثبت با ســفرهای پیاده در ارتباط میباشد.
عدم اشتغال میتواند وقت بیشتری را در اختیار افراد جهت گشت
و گذار قرار دهد .همانند مدلهای سفر با مقصد مشخص ،افزایش
درآمــد نیــز با فراوانی ســفر بــا اتومبیل و فراوانی ســفر پیــاده بصورت
مثبتــی در ارتبــاط معنــیدار میباشــد .دارا بــودن گواهینامــه نیــز
میتواند مشــوقی برای کاهش ســفرهای پیاده بدون مقصد باشد.
افزایــش یک نفر به اعضــای خانوار با کاهــش  16.4درصدی فراوانی
ســفر بــا اتومبیل میشــود .بــا افزایش تعــداد اعضای خانــوار ممکن
است دسترسی افراد به اتومبیل کاهش یابد.

نتیجه
در پــی چالشهــای اخیــر ،برنامهریــزان شــهری و حمــل و نقــل
تــاش کردهاند از فراوانی ســفر با اتومبیل کاســته و ســفرهای پیاده
را تشــویق کنند .ســفرها بر اســاس نوع انگیزه افراد میتوانند به دو
دســته سفرهای ســودمندگرا و سفرهایی که خود سفر مقصود بوده
تقســیمبندی شــوند .بــر ایــن اســاس ،در این مقاله ســفر بــا مقصد
مشــخص و سفر بدون مقصد مشــخصی در ذهن مد نظر قرار گرفته
کــه بــه ترتیــب مصداقهایی از ســفرهای مذکــور میباشــند .تئوری
تقاضای سفر ،چگونگی ارتباط محیط ساخته شده را با رفتار سفر با
مقصد مشــخص توضیح میدهد در حالیکه ممکن است سفرهای
بدون مقصد متأثر از شخصیت ،سبک زندگی و یا نگرش افراد باشند
اما محیط ســاخته شــده نیز میتواند تولید ســفرهای بدون مقصد
بــا اتومبیل را کاهش و ســفرهای پیاده بدون مقصد را تشــویق کند
بویژه ا گر افراد ابتدا تمایل به سفر بدون مقصد داشته باشند و بعد
از آن گزینه ســفر را انتخاب کنند .در این مطالعه ،رفتار دو نوع ســفر
بدون مقصد و با مقصد مشخص بهصورت جدا گانه در توسعههای
جدیــد مطالعه شــده اســت تــا از ســوگیری احتمالــی نتایج ناشــی از
ترکیب هر دو نوع سفر اجتناب شود.
بهمنظــور بررســی ارتبــاط ویژگیهــای درک شــده از محیــط
ســاخته شــده با فراوانی ســفر 4 ،مدل مرتبط به متغیرهای رفتار
ســفر بیان گردیده اســت .مقایســه نتایج این مدلها ،بینشها و
زوایای جالبی را در ارتباط با رفتار ســفر روشــن میسازد.
اول اینکه ،در چهار مدل ارائه شده ،اثر مشارکتی همه متغیرها
دیده میشــود زیرا حداقل یکی از متغیرهای مربوط به ســه دسته
از متغیرهــای توضیح دهنده رفتار ســفر در مدلها حضور دارد .در
ایــن مدلها ،بهجــز فراوانی ســفر پیاده با مقصد مشــخص ،تعداد
متغیرهای اجتماعی -اقتصادی معنیدار حاضر در مدلها بیشتر
از سایر متغیرها میباشد .متغیر سن و عدم اشتغال در سه مدل و

متغیــر درآمد در چهار مدل حضور دارند .بر اســاس نتایج ،افزایش
ســن بــا کاهــش فراوانــی هر دو نوع ســفر بــدون مقصد مشــخص و
همچنیــن کاهــش فراوانی ســفر با اتومبیل به مقصد مشــخصی در
ارتباط میباشــد .متغیر درآمد نیز بهصورت مثبتی با فراوانی چهار
نوع سفر در ارتباط معنیدار میباشد.
دوم ،بــا کنتــرل متغیرهــای اجتماعــی -اقتصــادی و نگــرش
به ســفر ،بهجــز عامــل تعامالت اجتماعــی ،عاملهــای مجاورت،
امنیــت ،جذابیتهــای پیادهروی/دوچرخهســواری و قابلیــت
دسترســی حداقــل در یکــی از مدلهــا ظاهــر گردیدهانــد .بــرای
فراوانی سفر با مقصد مشخص متغیرهای بیشتری از ویژگیهای
محالت ظاهرگردیده است .بر اساس این نتایج ،برنامهریزان باید
سیاس ـتهایی همچون ترکیب کاربریها ،افزایــش ترا کم آنها ،پر
کــردن زمینهای خالی ،آرام ســازی ترافیــک در خیابانها ،ایجاد
احســاس امنیت ،ســرمایهگذاری در زیرســاختهای پیادهروی/
دوچرخهســواری و حملونقــل عمومــی ،ارتقــای کیفیتهــای
طراحــی و ســیمای محلــه و غیــره را در توســعههای جدیــد ترویج
و استفاده نمایند.
ســوم ،برخی از عوامل ،اثر جانشــینی داشــته بدین معنی که با
تأثیرگذاری در دو جهت مخالف در دو مدل ظاهر میشــوند .برای
ســفرهایی بــا مقصــد مشــخص ،عامــل قابلیــت دسترســی و عامل
نگرشــی کاهــش دادن ســفرها بهصــورت مثبــت بــا فراوانی ســفر با
اتومبیــل و بهصــورت منفــی بــا فراوانی ســفرهای پیــاده در ارتباط
میباشــد .برای ســفرهای بــدون مقصد مشــخص ،عامــل طرفدار
دوچرخــه بهصــورت منفــی با فراوانی ســفر بــا اتومبیــل و بهصورت
مثبــت بــا فراوانــی ســفر پیــاده در ارتباط میباشــد .بنابرایــن برای
کاهــش ســفرهای موتــوری توجــه بــه سیاســتهای تبلیغی جهت
تغییر نگرش افراد نیز میتواند مؤثر میباشد.
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