فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي  /سال يازدهم  /شماره چهل و يك  /بهار  /1401ص94-81 .

DOR: 20.1001.1.20087845.1401.11.41.6.3

مقاله پژوهشي

تحلیل و بررسي رفتار سفر شهروندان در شهرهای میاني ایران و مقایسه آن با
کشورهای پیشرفته (مطالعه موردی شهر بیرجند)
یداله غالمپور؛ دانشجوی دکتری ،گروه مهندسي شهرسازی ،دانشكده هنر ،معماری و شهرسازی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،کرمان ،ايران
کوروش افضلي*؛ استاديار ،گروه مهندسي شهرسازی ،دانشكده هنر ،معماری و شهرسازی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،کرمان ،ايران
مرتضي عراقي؛ استاديار ،گروه مهندسي عمران ،دانشكده فني و مهندسي ،دانشگاه بيرجند ،بيرجند ،ايران
محمدحسن غني فر؛ استاديار ،گروه روانشناسي ،دانشكده ادبيات و علوم انساني ،واحد بيرجند ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بيرجند ،ايران

چکیده
در اين مقاله يك چارچوب مفهومي برای تحقيق در مورد رفتار سفر از طريق تعريف دامنه هدف تحقيق ،برنامههای اساسي فعاليتهای
انساني و مفهومسازی مسافر به عنوان يك بازيگر شبكه حمل و نقل در مورد زيرساختها و شبكههای انساني و پرداختن به محتوای
اجتماعي فعاليتها ارائه شده است .همچنين بررسي و تجزيه و تحليل رفتار مسافران در شهرهای مياني ايران (شهر بيرجند) ،از جمله
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که از نوع بنيادی است و روش آن ترکيبي (کمي – کيفي) به صورت پيمايشي و توصيفي و تحليلي است .جامعه آماری پژوهش از
بين استفاده کنندگان از شبكه حمل و نقل عمومي شهر بيرجند و حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران انتخاب شده است که در
طي آن  389نفر شامل  202نفر مرد و  187نفر خانم انتخاب ميگردد .نتايج حاکي از آن است که افراد در سنين باالی  60سال بيشتر از
سنين زير  60سال رفتن به خريد و سرگرمي و تربيت بدني را انتخاب ميکنند .و زنان بيشتر از مردان به خريد ميپردازند ،و برعكس
بيشتر مردان سرگرمي و تربيت بدني را نسبت به زنان انتخاب ميکنند .با افزايش سن ،افراد مسن بيشتر پيادهروی را به عنوان حالت
اصلي سفر انتخاب ميکنند و افراد کمتری دوچرخه يا اتومبيل موتوری را برای سفر انتخاب ميکنند.
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مقدمه
جمعيت در سراسر جهان نه تنها در کشورهای پيشرفته  /صنعتي ،بلكه در کشورهای در حال توسعه مانند ايران ،هند و برزيل نيز با
سرعتي بي سابقه در حال افزايش است .دو دليل اصلي اين افزايش جمعيت در سالهای اخير و کاهش ميزان مرگ در سنين باالتر
است ( .)2019 ،Kinsella and Heسياست گذاران حمل و نقل بايد ويژگيهای شهروندان در هر شهر ،رفتار سفر آنها و تقاضای
آنها از خدمات حمل و نقل را درک کنند .از نظر رانندگي ،انتخاب حالت ،شرايط جسمي و غيره ،بين افراد مختلف تفاوتهايي
وجود دارد .امروزه بيشتر ساکنان شهری برای فعاليتهايي از قبيل خريد ،کار و تفريح غالباً از محله مسكوني خود به مناطق ديگر
سفر ميکنند .در نتيجه ،سيستمهای حمل و نقل و سيستمهای کاربری زمين از بسياری جهات با يكديگر تعامل دارند (بلك،
2013؛ هانسون و جوليانو 2014؛ رودريگز و همكاران .)2016 ،تا اوايل قرن بيستم ،بيشتر شهرها ،به صورت محلههايي با
کاربردهای مختلط توسعه مي يافتند که معموالً بيشترين استفاده از آنها در فاصله پيادهروی خانهها بود .با اين حال ،افزايش سفر با
وسايل نقليه موتوری به طور قابل توجهي اين الگوی توسعه شهری را تغيير داد .پس از جنگ جهاني دوم و مدرنيزاسيون در
ايران ،به دليل رشد سريع استفاده از اتومبيل و پيروی از مقررات مدرن کاربری اراضي ،الگوی جديد توسعه شهری همراه با رشد
چشمگير شهرها در اين کشور گسترده شد (فرناز عارفيان و ايرج معيني )2016 ،امروزه ،اين نوع الگوی "گسترش شهری" ناميده
ميشود که تفكيك فضايي مكانهای مختلف را برای فعاليتها تشويق و تشديد ميکند و استفاده از خودروهای شخصي را افزايش
ميدهد (فرومكين و همكاران 2014؛ بروگمن2015 ،؛ موريس2015 ،؛ بورچل و ديگران2015 ،؛ باتا2018 ،؛ ويليامسون.)2018 ،
از دهه  1970به بعد ،کارشناسان برنامه ريزی ،در اروپا و آمريكای شمالي ،به منظور کمك به کاهش تأثيرات منفي (از جمله
ازدحام ترافيك ،آلودگي هوا و گسترش شهر) در استفاده گسترده از اتومبيل ،حمايت و نظريه پردازی از رويكردهای جديد
طراحي و برنامه ريزی شهری را آغاز کردند( .کيتس1958 ،؛ ممفورد1964 ،؛ ليويت1970 ،؛ ميچل1970 ،؛ اشنايدر1972 ،؛
بوئل .)1972 ،ايده اصلي آنها تشويق توسعه فشرده و يكپارچه شهری است ،بنابراين حمل و نقل غير موتوری (همچنين به عنوان
"حمل و نقل فعال" و "حمل و نقل با نيروی انساني" شناخته ميشود) و حمل و نقل عمومي ميتوانند بخش عمدهای از سفرها را
انجام دهند .چنين رويكردهايي اکنون به عنوان "شهرهای فشرده"" ،شهرسازی جديد"" ،توسعه ترانزيت محور" و "رشد
هوشمند" شناخته ميشوند (جيكوبز1961 ،؛ کانستلر ،1993 ،کالتورپ ،1993 ،جنكس و بورگس ،2000 ،دواني و ديگران،
2000؛  Calthorpeو  2001 ،Fulton؛  2003 ،Hayden؛  2005 ،Talen؛  .)2006 ،Grantهمه آنها ايده اصلي يكساني را
منعكس ميکنند :الگوهای توسعه زمين بر رفتارهای سفر مردم تأثير ميگذارد و در نتيجه ،تغيير الگوهای سفر ميتواند به کاهش
بسياری از مشكالت ناشي از ترافيك وسايل نقليه موتوری کمك کند.
اين پژوهش به بررسي رفتار سفر شهروندان در شهر بيرجند ميپردازد .شهر بيرجند ،يكي از شهرهای تاريخي ايران است .بافت
تاريخي و قديمي مرکز شهر ،محالت ارزشمندی دارد که از عناصر منحصر به فردی مانند بازار ،قلعة تاريخي ،مسجد ،حسينيه،
حمام ،آبانبار ،خانههای قديمي و ...تشكيل شده است .بافت تاريخي شهر بيرجند نشان از هويت و فرهنگ مردمان اين شهر
دارد .اين در حالي است که با توسعة بيروية شهر به اطراف ،بافت قديم هم چون هستهای در داخل و بطن شهر قرار گرفته که
دستخوش شديدترين تغييرات اجتماعي و پيرو آن ،نيازمند تغييرات زيادی در فضای کالبدی خود شده است .ناکارآمدی
بافتهای تاريخي در تطابق با نيازهای نوين ،مسئلهای است که بيشترين فشار را به بافت وارد ميکند( .اسكندری ثاني؛ قادری
مقدم )1395،محدوديتهای موجود سيستم کنوني مديريت حمل و نقل بيرجند شامل محدوديتهايي مانند عدم هم پوشاني
خطوط شهری توسط انواع وسايل حمل و نقل عمومي درون شهری ،ترددهای غيرضروری ،نامناسب بودن ساختار و کيفيت
شبكه معابر برای تسهيل در جابه جايي ،عدم ارتباط متقابل کاربریها ،رشد بي قواره شهر و  ..ميباشد که به دنبال خود عوارضي
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همچون ازدحام ترافيكي ،افزايش آلودگي ،افزايش مصرف سوخت و هدر رفت انرژی را به دنبال داشته است (اسكتدر ثاني و
ديگران .)1397 ،از طرف ديگر با توجه به جمعيت  200هزار نفری شهر بيرجند و پتانسيل جمعيت پذيری اين شهر ،بررسي رفتار
سفر شهروندان در اين شهر کمك به بهبود برنامه ريزیهای خرد و کالن جهت تقويت سيستم حمل و نقل عمومي خواهد کرد.
پیشینه تحقیق
نحوه ی انجام يك فعاليت را رفتار مﻰنامند و رفتار انسانها برآيندی است از انگيزهها ،نيازها ،زمينههای ذهنﻰ ،قابليت محيط و
عوامل بسيار ديگر( ،جانلنك  (1987 ،بر اين اساس است که رفتار چيزی جدا از فعاليت در نظر گرفته مﻰشود ،در واقع رفتار راه
ارتباط ما و عكسالعمل ما نسبت به محيط است و به زبانﻰ ديگر رفتار ،بالفعل کردن مقاصد ذهنﻰ ما است .بهطورکلﻰ
رفتارشناسﻰ در محيط شهری به دو گروه عمده قابل تقسيم است .يكﻰ رفتارهای فردی ،که فعاليتهای شخصﻰ افراد را در پﻰ
دارد و دوم رفتارهای گروهﻰ ،که فعاليتها و تصميمات جمعﻰ را در بين گروههای مختلف جامعه و حتﻰ يك خانواده در پﻰ
دارد ،و هدف اصلﻰ رفتارشناسﻰ در محيط شهری ،توصيف و تبيين پديدهها در ارتباط با رفتار انسان است .بهطوریکه به عقيده
ی انديشمندانﻰ مانند لينﭻ و وايت ،مناسبترين وسيلهی شكلدهنده به نظريههای طراحﻰ شهری و تقويت آنها ،رفتارشناسﻰ در
محيط شهری به حساب مﻰآيد .به نظر مﻰرسد که پيدايش جنبش رفتارگرايﻰ ريشه در نقد تجدد دارد .در زمانﻰ که عقايد و
آثار تجددگرايان مورد انتقاد گروههای مختلف قرار گرفته بود دستهای از دانشمندان علوم رفتاری مانند گاتمن و گنز نيز به انتقاد
از اين نهضت پرداختند .ولﻰ موضوع رفتارگرايﻰ در طراحﻰ محيطهای شهری و توجه به سيما و منظر شهرها ،از قرن بيستم در
مباحﺚ شهری مطرح گرديد .و دانالد اپليارد را مﻰتوان پايهگذار مطالعات رفتاری دانست که با کمك کوين لينﭻ و جان ماير
نخستين تحقيق بصری در مقياس شهری را تحتعنوان »ديد از جاده « در سال 1961م .را منتشر کردند .در سرتاسر جهان
تحقيقات مربوط به رفتار سفر شهروندان بيشتر مورد توجه کارپ ( )1971قرار گرفته است ،و اخيراً زمينه تحقيقات محققان در
ارتباط با رفتار سفر شهروندان عمدتا در کشورهای پيشرفته  /صنعتي مانند اياالت متحده آمريكا است (کالرک و همكاران.
 ،)2019انگليس (اشماکر و همكاران  ،)2018کانادا (نيوبولد و همكاران  ،)2015اتريش (کول و همكاران  )2010و ژاپن (آرای
و همكاران  )2011ذر اين زمينه مطالعاتي را انجام داده اند .حمل و نقل عمومي بايد برای همه قابل دسترسي باشد ،اگرچه
مشخص نيست که چگونه بايد اين امر را محقق کرد .پيشبيني ميشود به دليل افزايش نسبت افراد مسن ،نسبت سفرهای افراد
مسن در بسياری از کشورهای پيشرفته افزايش يابد (مايكي )2015 ،1به عنوان مثال ،انتظار ميرود تقريباً  ٪25از جمعيت سوئد در
سال  2060بيش از  65سال سن داشته باشند ،در مقابل  ٪19در سال (2011سازمان آمار و جمعيت آينده سوئد )2060-2012
محدوديتهای عملكردی با افزايش سن بيشتر ميشود و بسياری از افراد مسن بيش از يك محدوديت از اين دست کسب کرده
اند (ساندلينگ 2و همكاران )2014،در گروهي از پاسخدهندگان مسن و افراد دارای خدمات ويژه حمل و نقل (سرويس تاکسي
برای معلولين) ٪75 ،به دليل مشكالتي که در مسير ورود به ايستگاه اتوبوس يا هنگام ورود  /خروج از اتوبوس وجود دارد،
مشارکت در جامعه را محدود ميدانند( .ايوارسون 3و استال )2016 ،4حمل و نقل عمومي قابل دسترسي به رفاه کمك ميکند.
زيرا تعامالت اجتماعي معني دار ،احساس تعلق جامعه و تنهايي را کاهش ميدهد (گرين 5و همكاران.)2017 ،
1. Myck
2. Sundling
3. Iwarsson
4. Ståhl
5. Green
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با اين حال ،تطبيق مداخالت سياستي با نيازهای کاربر نياز به تحقيقات بيشتر در مورد موانع و تسهيل کنندههای هنگام مسافرت،
تجربه آنها و تأثير آنها بر تصميمات آينده سفر دارد .بسياری از عوامل تعيينکننده رفتار در سفر در تحقيقات قبلي بحﺚ شده
است .برخي از اين موارد مربوط به سن و جنسيت و همچنين عوامل اقتصادی اجتماعي و محيطي است (بامبرگ 1و همكاران)2015،
مشخص شده است که فرکانس سفر با افزايش سن ،به ويژه در سن  60سالگي و باالتر (هيكن و هنريكسن)2016 ،2کاهش مي
يابد ،اگرچه پياده روی يك استثنا است (بامبرگ 3و همكاران .)2015 ،در اياالت متحده ،بوشمان 4و بردی )2013( 5دريافتند که
با افزايش سن (باالی  60سال) ،مسافران کمتر و کوتاهتر سفر ميکنند ،زنان کمتر از مردان و افراد معلول کمترين سفر را در
مقايسه با همه افراد ديگر دارند عالوه بر اين ،مشخص شد که مسافت طي شده با اندازه خانوار نيز افزايش مييابد .اگرچه رفتار
مسافرت افراد شهری توجه بيشتری را به خود جلب کرده است ،اما اين مطالعات توجه چنداني به کشورهای در حال توسعه
ندارند .در حال حاضر فقط پترسون و اشموکر ( )2018و ژانگ و همكاران )2017( .به ترتيب رفتارهای شهروندان در فيليپين و
چين را مورد تجزيه و تحليل قرار داد .اما در اين تحقيقات ،تفاوت رفتار سفر شهروندان در کشورهای در حال توسعه و توسعه
يافته را تحليل نكردند .به همين منظور اين پژوهش ابتدا يك بررسي از رفتار سفر شهروندان در بيرجند ،ايران ارائه ميدهد ،و
سپس تفاوت بين کشورهای در حال توسعه و کشورهای پيشرفته را در مورد رفتار سفر شهروندان در شهرهای کوچك مقايسه
ميکند ،همچنين اقدامات موثر و مناسبتری را برای مديريت حمل و نقل مناسب برای مطابقت با نياز شهر .تمرکز اصلي در
مقاله حاضر بر روی عوامل روانشناختي تعيينکننده رفتار مسافرت افراد است که در يك چارچوب شناختي و رفتاری تعامل بين
شخص و محيط مشاهده ميشود .عوامل اقتصادی  -اجتماعي از حوصله اين مقاله خارج است و محيط زيست در درجه اول از
منظر مسافر مشاهده ميشود .ساختار اين مقاله به شرح زير است .در بخش اول به بررسي و تجزيه و تحليل رفتار مسافران مي
پردازد .در بخش دوم ،تفاوت بين کشورهای مختلف را مقايسه ميکنيم و داليل آن را بررسي ميکنيم .در بخش سوم بحﺚ در
ارتباط با موضوع است و نهايتا در بخش چهارم به نتيجه گيری موارد بررسي شده پرداخته خواهد شد .در جدول  1به برآيند
نظريات مطرح شده پرداخته شده است.
جدول ( :)1نظربات در ارتباط با رفتار سفر شهروندان
نظريه

پژوهشگر

سال

بوشمان و بردی

2013

بامبرگ و همكاران

2015

مايكي

2015

هيكن و هنريكسن

2016

فرکانس سفر با افزايش سن ،به ويژه در سن  60سالگي و باالتر کاهش مييابد

گرين و همكاران

2017

حمل و نقل عمومي قابل دسترسي به رفاه کمك ميکند.

در اياالت متحده زنان کمتر از مردان و افراد معلول کمترين سفر را در مقايسه با همه افراد ديگر دارند
که مسافت طي شده با اندازه خانوار نيز افزايش مييابد.
سن و جنسيت و همچنين عوامل اقتصادی اجتماعي و محيطي بر رفتار سفر تاثير دارد.
حمل و نقل عمومي بايد برای همه قابل دسترسي باشد.
نسبت سفرهای افراد مسن در بسياری از کشورهای پيشرفته افزايش مييابد

1. Bamberg
2. Heikkinen S , Henriksson
3. Bamberg
4. Boschmann
5. Brady
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محدوده مورد مطالعه
شهر بيرجند به عنوان مرکز استان خراسان جنوبي در ميان دره گستردهای در جنوب خراسان در  32درجه و  53دقيقه پهنای
شمالي و  59درجه و  13دقيقه در ازای خاوری نسبت به نيم روز گرينويﭻ بر فراز و شيب دامنههای يك رشته تپهها و ماهورها و
پشتههای خاکي به هم پيوسته واقع است .که در شمال و شمال شرقي آن رشته کوه مومن آباد به ارتفاع  2780متر و در جنوب
رشته کوه باقران به ارتفاع  2720متر از سطح دريا به گونهای تقريبا موازی کشيده شده است .در سرشماری عمومي نفوس و
مسكن سال  81798 ،1365نفر جمعيت و سال  ،1395جمعيت شهر بيرجند  203636نفر بوده است( .شهرداری بيرجند  .)1397در
حدود  64درصد از رشد شهر بيرجند در فاصله سالهای  1365الي  1390مربوط به رشد جمعيت شهر و  35درصد باقيمانده
مربوط به رشد اسپال شهری بوده است .اين نوع توسعه کاهش تراکم جمعيت و افزايش سرانه ناخالص زمين شهری را در پي
داشته و کاهش امنيت اقتصادی ،اجتماعي ،و زيستي را به همراه دارد .درمجموع ميتوان گفت عليرغم وجود ظرفيتهای باالی
اراضي بازيافتي در شهر به ويژه وجود 640هكتار فرسوده شهر ،نبود برنامهای مشخص برای توسعه شهر در نظر گرفته نشده است.
بر اساس نرخ رشد جمعيت شهر بيرجند يعني  3درصد و همچنين تراکم فعلي حداقل تا 10سال آينده نيازی به توسعه شهر بيرجند
نيست و اگر به اين مقدار ميزان اراضي باير درون شهری ،بافتهای فرسوده که روز به روز بر ميزان آن افزوده ميشود ،اين رقم
به  14سال افزايش مييابد .بر اساس تحقيقات انجام گرفته خانوار و جمعيت ساکن در نقاط شهری بيرجند طبق آمار مرکز ملي
آمار به ترتيب  57745و  203636هزار است .همچنين بر اساس تح قيقات جمعيت و خانوار ساکن در نقاط روستايي در بيرجند به
ترتيب برابر  57688و  16912هزار است و جمعيت و خانوار غير ساکن در بيرجند است (اسكندری و همكاران)17-1: 1393 ،
روش تحقیق
روش تحقيق اين پژوهش ،از منظر نوع تحقيق بنيادی است و روش انجام آن ترکيبي (کمي – کيفي) به صورت پيمايشي و
توصيفي – تحليلي است .به همين منظور گردآوری اطالعات نخست از طريق اسناد کتابخانهای شامل مطالعه ساير پژوهشها و
همچنين چارچوب های نظری موجود و الگوهای شبكه حمل و نقل در ساير شهرها و کشورهای ديگر و مشاهدات ميداني
(پرسشنامه) و يادداشت بردار ی صورت گرفته است .جامعه آماری پژوهش از بين استفاده کنندگان از شبكه حمل و نقل عمومي
شهر بيرجند و حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران انتخاب شده است که در طي آن  389نفر شامل  202نفر مرد و 187
نفر خانم انتخاب ميگردد .تجزيه و تحليل آمار بدست آمده در نرمافزار  spss25و طي آزمونهای آماری مقايسهای متعدد
بدست آمده است .به همين منظور در بخش اول ابتدا به اطالعات اسنادی و کتابخانهای فهم مختصری از موضوع را درک کرده
و در بخش بعدی با تجزيه و تحليل دادههای بدست آمده به بحﺚ و نتيجهگيری ميپردازيم.
رفتار سفر
دامنه اصلي تحقيقات رفتار سفر اندازه گيری ،تجزيه و تحليل ،مدلسازی و پيشبيني برنامههای سفر مسافر ،يعني حجم ،ساختار و
ويژگيهای فعاليتها و حرکات درگير است (صامت .)2019،اين اصطالح به معنای مسافرت انجام شده توسط مسافران است.
اين به تواناييهای شخص در رابطه با حرکت و مسافرت مستقل از سفر واقعي خود اشاره دارد .سرانجام اين اصطالح برای
حرکت در فضای اجتماعي ،به عنوان مثال بين کالسها ،محيطهای مختلف ،گروهها يا نقشها اعمال ميشود ،برخي از آنها اما
نه همه آنها شامل سفرهای قابل توجهي است .ادبيات رفتار مسافرتي به طور کلي تصحيح روزافزون چارچوبهای مفهومي و
مدلهای مربوط به رفتارها و انتخابهای مسافران را در روزهای مختلف مستند مي کند .تفاوتهای طعم ،سبك زندگي ،نگرشها و
جمعيتشناختي اجتماعي به توضيحات موقعيتهای انتخاب اضافه شده است که توسط هزينههای عمومي و نسبي فعاليتها و
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سفرهای مرتبط با آنها رانده ميشوند (ژو .)2017،آنچه اکثرا از بين رفته است ،ادغام بين پويايي کوتاه مدت و بلند مدت رفتار
مسافران است .در حالي که دنيای صنعتي هرگز دوباره شاهد کاهش چشمگير مشابه سيستم زمان و فضای خود نخواهد بود.
مشكالت و هزينههای اخير در گسترش ظرفيت زيرساختها منجر به افزايش اعتماد به نفس رويكردهای مديريت تقاضا برای
تعادل بارهای شبكه شده است (شوجي .)2017،برنامه ريزی حمل و نقل ،کنترل ترافيك بر روی خط ،قيمت گذاری جادهها،
مديريت درآمد شرکتهای هواپيمايي ،و سفر سبز مبتني بر کارفرمايان در ذهن تداعي ميشود .همه اين کارها به اين دليل است
که مسافران با توجه به زمانبندی خود ،باالتر و فراتر از ساير تغييرات احتمالي برنامه خود مانند مسير ،حالت يا مقصد ،دارای
انعطافپذيری هستند .اين زمان بندیهای تغيير يافته احتماالً بيشتر از زمان فعلي تأثير ميگذارد و بنابراين مدلهايي را پيشنهاد مي
کنند که قادر به دنباله روزها باشند.
بسياری از عوامل تعيين کننده رفتار سفر در پيشينه تحقيق بحﺚ شده است .برخي از اين موارد مربوط به سن و جنس و همچنين
عوامل اقتصادی -اجتماعي و محيطي است (بامبرگ 1و همكاران.)2011،
در تحقيقات رفتار سفر ،تئوری رفتار برنامهريزی شده آژن ( )TPBاغلب استفاده ميشود ( & Ajzen , 2002 ; Ross

 )Mirowsky, 2013مطابق اين تئوری ،اهداف فرد برای انجام يك رفتار توسط سه عامل تعيين ميشود:
 نگرش او به رفتار (به دليل اعتقادات در مورد پيامدهای مورد انتظار).
 انتظارات هنجاری ديگران (يعني فشار اجتماعي) (.)Asch,1951
 کنترل رفتاری درک شده .با اين حال ،حتي اگر کنترل رفتاری درک شده بر نيت تأثير بگذارد
برای اينكه رفتار تحت تأثير قرار گيرد ،کنترل واقعي رفتاری الزم است .اگرچه بسياری از تصميمات سفر برنامه ريزی شده و
مداوم هستند ،ممكن است رفتار کمتر عمدی باشد ،به عنوان مثال ،تكانشي ( ،)Fujii&Gärling, 2013و بنابراين پيشبيني
دشوارتر است .از طرف ديگر ،رفتار مسافرتي ممكن است توسط فرآيندهای خودکار هدايت شود ( ،)Sheeran ,2002به عنوان
مثال ،اگر رويكرد يا رفتار اجتناب به طور خودکار از تعبير مغرضانه يك وضعيت دنبال شود ( )Ajzen, Fishbein, 2000عالوه
بر اين ،احساسات ممكن است بر رفتار سفر تأثير بگذارد ،زيرا ترس از انجام يك رفتار ممكن است منجر به اجتناب شود .مان و
ابراهيم( ) 2016دريافتند که اعتقادات کاربردی ،مانند راندمان زماني و قابليت اطمينان ،ميتوانند از طريق تأثير عاطفي خود بر
تصميمات رفتار سفر تأثير بگذارند ) Mann, Abraham, 2016( .در تحقيقات خدماتي ،رضايت از نشانگر رفتارهای آينده
است .شاخص ديگر ارتباط با ارائه دهنده خدمات مانند اعتماد و اطمينان است زيرا ارائه دهنده خدمات وعدهها را حفظ ميکند،
قابل اعتماد و دارای صداقت است ( .)Gwinner &Gremler, 2018پولمن و گروس )2014( 2دريافتند که روابط با کارکنان
بيشترين تأثير را در رفتارهای وفاداری نسبت به ارائه دهندگان خدمات دارد .پيوند بين روابط و وفاداری از طريق احساسات مثبت
برانگيخته توضيح داده ميشود .روزنكوويست 3و همكاران( )2010دريافت که اعتماد به افراد ديگر در محله محلي برای
جابجايي بسيار مهم است و حضور دوستان (يا ساير افراد مورد اعتماد) به عنوان پشتيبان در سفر با وسايل نقليه عمومي تجربه
مي شود .مثال نهايي عاداتي است که در پيش بيني رفتار مفيد بودهاند .عادات ممكن است از نظر رفتار اتوماتيك و عمدی درک
شود ( )Schwanen & Banister , 2012هم چنين شيران ( )2002نشان داد که رفتار گذشته در پيشبيني اهداف مربوط به
تخلفات رانندگي از اهميت برخوردار است .در يك زمينه پايدار ،رفتار گذشته ثابت کرده است که رفتارهای آينده را بهتر از
آنچه انجام ميدهد پيشبيني ميکند.
1. Bamberg S., Fujii S., Friman M., Gärling T
2. Pullman M.E., Gross M.A
3. Rosenkvist
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با اين وجود ،در يك زمينه ناپايدار و برای رفتارهای نادر ،رفتارهای آينده بهتر از رفتارهای گذشته پيش بيني ميشود ( Sheeran

 .),2002قوام رفتار بنابراين وضعيت خاصي است و با تغيير ويژگيهای يك وضعيت ،رفتارهای متفاوتي ايجاد ميشود
( .) Mischel&Shoda, 2015درمجموع ،جدا از عوامل محيطي و اقتصادی ،تغيير رفتار سفر به عوامل روانشناختي مانند نگرش،
کنترل درک شده ،عادات و رفتار گذشته و همچنين اهداف و واکنشهای عاطفي بستگي دارد .همچنين انتظار ميرود عوامل بين
فردی بر رفتارهای مسافرتي مانند انتظارات هنجاری مسافر از ديگران و روابط با ارائه دهندگان خدمات از نظر اعتماد و اطمينان
نيز تأثير بگذارد .عالوه بر اين ،حتي اگر رفتارهای مشاهده شده مشابه باشد ،انگيزهها و نيتها ممكن است متفاوت باشد .برای
نتيجه گيری ،بايد فرآيندهای شناختي ،عاطفي و رفتاری مسافر مورد توجه قرار گيرند تا درک کنند که چرا يك حادثه روبرو بر
رفتار سفر تأثير مي گذارد .تمرکز اصلي در مقاله حاضر بر عوامل روان شناختي است که رفتارهای مسافرتي افراد را تعيين
ميکند ،که در يك چارچوب شناختي و رفتاری از تعامل فرد با محيط مشاهده ميشود.
تفاوت الگوی سفر افراد در گروههای سني مختلف
ابتدا تفاوت الگوی سفر را بين افراد و گروههای سني مختلف ،از جمله سهم حالت سفر ،هدف سفر ،متوسط زمان سفر و دفعات
سفر روزانه در شهر بيرجند مقايسه کرديم .تصوير  2جزئيات تمام سهم حالت سفر باقي مانده را نشان ميدهد .در مقايسه با
جوانان ،افراد مسن بيشتر با پيادهروی ،سپس خودرو شخصي و دوچرخه سفر ميکنند .استفاده از اتومبيل موتوری کمتر از افراد
ديگر گروههای سني است .با افزايش سن ،افراد به تدريج توانايي باالتر و نيازهای جسمي حالت حمل و نقل ،مانند اتومبيلهای
موتوری و دوچرخه را رها ميکنند ،در حالي که آنها بر پياده روی و حمل و نقل عمومي تأکيد دارند .برای مقايسه هدف سفر
افراد در گروههای سني مختلف ،توزيع هدف سفر (به جز هدف رفتن به خانه) را محاسبه ميکنيم .همانطور که در جدول  1با
توجه به تحليل آمار جمع آوری شده از شهر بيرجند نشان داده شده است ،در مقايسه با جوانان ،افراد مسن با هدف سفر کمتر کار
ميکنند و بيشتر به خريد ،سرگرمي و تربيت بدني ميپردازند و به ديدار دوستان  /پزشكان ميروند .همچنين از جدول  1ميتوان
دريافت که با افزايش سن افراد ،هدف سفر برای خريد و سرگرمي و تربيت بدني در حال افزايش است.

شكل ( :)1تمام طيف سني حالت سفر در سال  1399در شهر بيرجند به اشتراک گذاشته شده است(منبع  :نگارندگان)
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جدول ( :)2نتايج نظرسنجي از همه دامنههای هدف سنين سفر (()٪منبع  :نگارندگان)

سن

شغل

مدرسه

خريد

سرگرمي

ديد و بازديد

درمان

خانه

ديگر

مجموع

15-6

0

48.62

2.74

1.23

0.83

0.45

44.55

1.58

100

20-16

7.96

35.38

4.91

1.89

3.05

0.67

43.59

2.56

100

25-21

26.91

6.27

11.31

2.86

4.48

1.24

41.64

5.3

100

30-26

32.5

0.88

11.14

2.92

5.53

1.2

41.79

4.49

100

40-31

30.83

0.77

11.59

2.68

6.51

1.47

41.36

4.8

100

50-41

28.15

0.70

12.79

3.55

5.89

1.85

41.81

5.25

100

60-51

17.67

036

18.37

6.26

6.48

2.43

42.24

6.17

100

 60به باال

3.76

0.18

21.41

11.35

8.37

3.73

43.55

7.65

100

تفاوت الگوی سفر با جنسیت
الگوی رفتاری نشان دهنده نحوه رفتار مردم در فضا است که شامل تعامالت آنان با يكديگر و با فضا ميباشد .رفتار سفر جنسيتي
در مكانهای مختلف بسيار متفاوت است .به طور مثال در تحقيقات بوشمان 1و بردی )2013( 2در آمريكا مشخص شد نرخ رفت
وآمد زنان کمتر از مردان است .در مقابل در شمال شرق انگلستان اتومبيل شخصي اهميت ويژهای در دسترسي زنان به محل کار
دارد و دسترسي به حمل ونقل خصوصي عاملي کليدی در ظرفيتها و فرصتهای اقتصادی زنان به شمار ميرود (دابز،
 .(271:2015الگوی سفر در خانوادههای دارای فرزند متفاوت است .در اين خانوادهها زنان بيشتر رانندگي ميکنند(  300درصد
بيش از مردان) .رانندگي زنان برای جابه جايي کودکان تحت تأثير ساختار خانواده و دوری و نزديكي به ايستگاههای اتوبوس
است .اين امر نشان ميدهد که استفاده از کاربر ی متراکم ،خدمات بهتر حمل ونقل بر کاهش ميزان رانندگي زنان مؤثر اسـت
(مارلون .)115 :2015 ،اما در شهر بيرجند و مورد مطالعه اين پژوهش با توجه به نتايج بدست امده از پرسشنامه ،ميتوان دريافت
که ميانگين سالي سفر مردان مسن در روز  0.108سفر در روز بيشتر از زنان است .مردان در  3و  4سفر در روز نسبت باالتری
دارند ،اما در شرايط ديگر کمتر است (جدول  2را ببينيد) .اين وضعيت با تحقيقات  )2010( OECDمشابه است ،که نشان
مي دهد جنسيت دارای ميزان سفرهای مختلف است و سفر زنان نسبت به مردان کمتر است ،دليل اين که مردان دارای گواهينامه
رانندگي بيشتر از زنان هستند .با توجه به اينكه در ايران ،مالكيت اتومبيل شخصي بيشتر است ،همانطور که در جدول  1نشان داده
شده است .مالكيت گواهينامه اتومبيل زنان کمتر از  2درصد است .بنابراين نرخ نگهداری گواهينامه رانندگي اتومبيل دليل تفاوت
بين جنسيت زن و مرد است .اين نظرسنجي همچنين جزئيات هدف مختلف سفر افراد را ارائه داده است ،ما به راحتي ميتوانيم
دريابيم که مردان در کار و سرگرمي و تربيت بدني نسبت به زنان فرکانس سفر بيشتری دارند .برعكس ،تعداد دفعات سفر زنان
برای خريد نسبت به مردان بيشتر است.

1. Boschmann
2. Brady
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جدول ( :)2تفاوت الگوی سفر با جنسيت در شهر بيرحند (منبع  :نگارندگان)

دسته بندی

مجموع

زنان

مردان

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

تعدادکل

389

100

202

52

183

48

 0سفر

7

1.73

3

1.48

4

1.99

 1سفر

21

5.40

11

5.30

10

5.51

 2سفر

215

55.23

107

52.82

108

57.84

 3سفر

41

10.72

22

11.16

19

10.25

 4سفر

98

25.01

56

27.61

41

29.19

 5سفر

3

0.62

1

0.56

1

0.69

 6سفر

5

1.29

2

1.06

3

1.53

تعداد ميانگين

2.641

2.589

2.533

در اين بخش ،ما افراد را به چهار گروه سني تقسيم کرده و تفاوت تعداد سفرها در روز ،انتخاب حالت سفر و هدف سفر را
تحليل کردهايم .شكل  2اطالعات مربوط به گروه سني مختلف تعداد دفعات سفر روزانه افراد مسن را نشان ميدهد ،با افزايش
سن ،تعداد سفرهای روزانه زنان در حال کاهش است .اما دفعات سفر روزانه مردان قابل توجه نيست.

شكل ( :)2سفرهای روزانه زنان و مردان در شهر بيرجند (منبع  :نگارندگان)

از جدول  ،3ميتوان دريافت که زنان و مردان باالی  60سال پيادهروی و حمل و نقل عمومي را به عنوان حالت اصلي سفر
انتخاب ميکنند .همچنين سهم پياده روی با افزايش سن افزايش مييابد ،اما سهم حمل و نقل عمومي و دوچرخه با افزايش سن
کاهش مييابد .اما با افزايش سن ،افراد کمتری چرخه را انتخاب ميکنند ،زيرا شرايط جسمي به افراد مسن امكان انجام فعاليت
بدني بيشتر را نميدهد.
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جدول ( :)3حالتهای سفر با جنسيت در شهر بيرجند (منبع  :نگارندگان)

جنسيت

مردان

زنان

سن

پياده

25-6

43.24

8.34

41-26

23.21

4.12

13.1

60-41

24.54

3.55

13.67

21.62

 60به باال 55.94

0.79

28.26

19.64

18.12

25-6

45.59

3.83

36.82

21.99

2.01

1.3

41-26

52.74

1.03

43.34

42.05

38.02

0.34

100

60-41

50.78

1.22

44

31.96

34.01

0.52

100

0

36.02

18.07

21.81

2.68

100

 60به باال 58.24

ديگر

مجموع

دوچرخه عمومي تاکسي موتوری
33.67

10.42

2.39

0.9

100

24.95

38.63

0

100

37.46

0.62

100

1.32

100
100

هدف سفر افراد به تدريج از زندگي کسب شده به تأمين نيازهای فردی تغيير مييابد ،که در جدول  4يافت ميشود ،افراد مسن
بيشتر از سنين زير  60سال رفتن به خريد و سرگرمي و تربيت بدني را انتخاب ميکنند .زنان بيشتر از مردان به خريد ميروند،
برعكس بيشتر مردان سرگرمي و تربيت بدني را نسبت به زنان انتخاب ميکنند .در تحقيقات پترسون و اشموکر ،)2010( 1آنها
همچنين دريافتند که افراد مسن روزانه بيشتر از متوسط افراد جوانتر در روز به کارهای تفريحي ميپردازند.
جدول ( :)4هدف سفر و جنسيت در شهر بيرجند (منبع  :نگارندگان)

جنسيت

مردان

زنان

خانه

ديگر

مجموع

سن

کار

مدرسه

خريد

سرگرمي ديد و بازديد درمان

1.58

100

25-6

7.63

35.99

2.74

10.23

0.83

0.45

40.55

100

41-26

35.38

7.93

4.91

1.89

3.05

0.67

43.59

2.56

60-41

26.91

6.27

11.31

2.86

4.48

1.24

41.64

5.3

100

 60به باال

12.5

0.88

13.14

19.92

5.53

4.57

41.79

4.49

100

25-6

6.27

43.59

7.19

11.21

5.42

2.1

46.55

2.1

100

41-26

30.83

0.77

11.59

2.68

6.51

1.47

41.36

4.8

100

60-41

28.15

0.70

12.79

3.55

5.89

1.85

41.81

5.25

100

 60به باال

2.86

0.67

17.23

8.63

6.71

5.01

48.59

0.59

100

مقایسه رفتار سفر شهروندان بیرجند با کشورهای پیشرفته
از جدول  ،5انتخاب حالت سفر در آمريكا ،انگليس و هلند بيشترين تفاوت را با هم دارند .در بيرجند تقريبا نيمي از افراد مسن
پياده روی را انتخاب ميکنند اما در کشورهای پيشرفته بيش از  30درصد افراد اتومبيل موتوری را برای سفر انتخاب ميکنند .در
همين حال ،در شهرهای مختلف هلند ،انتخاب دوچرخه با افزايش سن افزايش مييابد.
1. Pettersson and Schmöcker
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در کشورهای پيشرفته حالتهای مسافرتي غير موتوری هنوز در موقعيت غالب هستند (حالت پياده روی و دوچرخه بيش از 50
درصد سهم دارند) ،سهم اتومبيلهای موتوری کمتر از ،اياالت متحده آمريكا است ،در آمريكا استفاده از اتومبيل شخصي حتي
به  89درصد ميرسد .دليل اصلي اين پديده باال بودن مالكيت خودرو در آمريكا است ( .)2000 ،Burkhardt et al.از طرف
ديگر ،شرايط زندگي و درک سنتي مردم نيز بر رفتار مسافرت افراد تأثير ميگذارد .افراد کمتر در بيرجند از موبايل شخصي،
شبكه و خط تلفن برای درخواست اطالعات سفر مانند مسير اتوبوس ،زمان رسيدن و انتقال اطالعات استفاده ميکنند .که دليل
آن ضعف در زير ساختهای الكترونيكي در شهر بيرجند ميباشد .و همين طور در ارتباط با افراد سالخورده ،افراد نميتوانند
اطالعات پيچيده سفر را برای کاهش حافظه به ياد بياورند.
جدول ( :)5مقايسه رفتار سفر شهروندان بيرجند در ايران با کشورهای پيشرفته

منبع

شهر /کشور
آمريكا

سال

حالتهای سفر شهروندان

سن

پياده

+ 60-6 2001

8.4

)Collia et al. (2003
 Schmöcker et al.لندن/انگلستان 40.36 + 60-6 2001
)(2008
van den Berg et al.
17.05 + 60-6 2008
هلند
)(2011
بيرجند/ايران 28.52 + 60-6 2020
اين پژوهش

دوچرخه عمومي تاکسي موتوری

ديگر

-

1.2

-

89.2

1.2

-

28.29

0.50

30.85

-

20.45

-

-

62.50

-

3.86

23.38

12.41

33.99

0.77

پیشنهادات در ارتباط با رفتار سفر در شهر بیرجند
سطح وسيعي از سياستها با هدف بهبود فعاليت مسافرت افراد در نظر گرفته شده است و سه سياست خاص در ايران نيز وجود د
ارد .اين شامل ترکيب و استفاده و برنامهريزی حمل و نقل ،بهبود پيادهرو و ساير زيرساختهای حمل و نقل و دسترسي به
خدمات حمل و نقل عمومي ميباشد.
 .1ترکيب با استفاده از زمين و برنامهريزی حمل و نقل :فعاليتهای اجتماعي سالمندان با استفاده از زمينهای محله و محيط
ارتباط دارد .بنابراين پيشنهاد ميکنيم برای بهبود تحرک مسافرت افراد ،ترکيب با کاربری زمين انجام شود .منطقه شهری بايد
پارکهای سبز يا فضای باز محله بيشتری را برای افراد جهت حضور در فعاليتهای تفريحي فراهم کند.
 .2بهبود پياده رو و ساير زيرساختهای حمل و نقل به منظور بهبود تحرک و ايمني مسافران :هيلدبراند ( )2003برای ايجاد تعادل
در تحرک و ايمني پيش قدم شد .اکسلي 1و همكاران ( )2010به طراحان جادههای شهری توجه بيشتر به جنبه طراحي جاده را
برای کاهش ميزان آسيب جدی و مرگ و مير افراد پيشنهاد کردند .بهبود زيرساختهای حمل و نقل جادهای شهری برای
فعاليت افراد از جمله پيادهرو ،مسير دوچرخه سواری و تبديل خيابان يك طرفه به خيابان دو طرفه مفيد خواهد بود.
 .3دسترسي به خدمات حمل و نقل عمومي :مرکادو ( )2007پيشنهاد ميکند خدمات حمل و نقل عمومي برای افراد تحرک سفر
داشته باشند .حمل و نقل عمومي ميتواند جايگزيني برای ماشين شخصي برای تحرک و دسترسي افراد باشد .همچنين ،در
نظرسنجي انجام شده ،بيش از  75درصد از مردم خدمات متداول اتوبوس و تاکسي را انتخاب ميکنند .در ايران  ،افراد بيشتر از
کشورهای پيشرفته دارای مجوز اتومبيل هستند و ماشين شخصي خود را دارند ،جدول  3همچنين ارائه داده است که افراد بيشتر
حمل و نقل عمومي را برای سفر انتخاب ميکنند ،بهبود دسترسي به خدمات حمل و نقل عمومي نه تنها ميتواند تحرک را
افزايش دهد ،بلكه ميتواند از حمايت عمومي برخوردار شود و انتشار آلودگي هوا در حمل و نقل شهری را کاهش دهد.
1. Oxley
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نتیجه گیری
در اين مقاله يك مطالعه تطبيقي از رفتار سفر شهروندان در شهر بيرجند ايران و مقايسه آن با کشورهای پيشرفته ميباشد و به
بررسي و تحليل مواردی ،از جمله فرکانس سفر افراد مختلف در روز ،هدف سفر و انتخاب حالت پرداخته شده است .افراد در
سنين باالتر بيشتر از سنين زير  60سال رفتن به خريد و سرگرمي و آموزش بدني را انتخاب ميکنند .و زنان بيشتر از مردان به
خريد ميپردازند ،و برعكس بيشتر مردان سرگرمي و تربيت بدني را نسبت به زنان انتخاب ميکنند .با افزايش سن ،افراد مسن
بيشتر پيادهروی را به عنوان حالت اصلي سفر انتخاب ميکنند و افراد کمتری دوچرخه يا اتومبيل موتوری را برای سفر انتخاب
ميکنند .سپس ما تفاوت بين کشورهای در حال توسعه و کشورهای پيشرفته را در رفتار مسافران مقايسه کرديم ،و همچنين اين
پديدهها را تجزيه و تحليل کرديم .در در کشورهای پيشرفته ،تقريبا نيمي از افراد مسن پيادهروی را انتخاب ميکنند ،اما در ايران،
بيش از  30درصد افراد مسن اتومبيل موتوری را برای سفر انتخاب ميکنند ،به اين دليل که مالكيت و مجوز اتومبيل شخصي در
ايران بسيار زياد است .جنسيت نقش مهمي در فعاليتها و رفتار سفر دارد .زنان نسبت به مردان تمايل کمتری به سفر دارند .مبدأ
و مقصد ا کثر سفرهای زنان به سمت خانه بوده و آنان تمايل بيشتری به اشتغال در جوامع محلي خود داشته و سعي در برآورد
نيازهای خود از طريق پيادهروی دارند .اما اين امر برای زنان صاحب فرزند مشكل است پس ميتوان نتيجه گرفت که در شهر
بيرجند رفتار سفر بانوان بيشتر به صورت پياده ميباشد و ميبايست زير ساختهای الزم جهت بهبود پيادهروی در محالت
مختلف شهر ايجاد شده تا پيادهروی دلپذيرتری را داشته باشند .زنان بر خالف مردان که عالقه به رانندگي دارند ،ترجيح ميدهند
با ماشين به عنوان مسافر ،سفر کنند .از نظر سياست گذاری و برنامه ريزی ،اين يافتهها نشان ميدهد که خدمات حمل ونقل
عمومي برای غلبه بر تفاوتهای جنسيتي رفتار سفر به تغييرات اساسيای چون بهبود خدمات حمل ونقل در سفرهای مدرسه و
طراحي شهری دوستدارکودکان نياز دارد تا بتواند پاسخگوی پيچيدگي الگوی فعاليتهای روزانه زنان باشد و کيفيت زندگي آنها
را افزايش دهد .اين مقاله همچنين با هدف بهبود تحرک و آسايش افراد ،در مورد سه نوع اقدامات مديريت حمل و نقل مسافر
شهری شامل ترکيب با کاربری زمين ،بهبود پياده رو و ساير زيرساختهای حمل و نقل و دسترسي به خدمات حمل و نقل
عمومي مباحثي را مطرح کرد .اين تحقيق ميتواند اقدامات موثر و مناسب مديريت حمل و نقل را برای شهروندان بيرجند فراهم
کند و از اين رو به توسعه پايدار حمل و نقل در شهر کمك کند.
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