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چکیده

زمینـه و هـدف :امـروزه وسـیله نقلیـه شـخصی بهعنـوان ابـزاری برای دسـتیابی سـریعتر به

کاربریهـا و فعالیتهـای اجتماعـی مطرح اسـت ،ضمن آنکه از مشـکالت جدی در شـهرهای
بـزرگ نیـز بـه شـمار میآیـد .در ایـن میـان ،گرایـش به اسـتفاده از وسـایل نقلیه شـخصی بر این
معضـل افـزوده اسـت .هـدف اصلـی ایـن تحقیـق ،شناسـایی و تبییـن عوامـل مؤثـر بـر گرایش
شـهروندان به اسـتفاده از وسـایل نقلیه شـخصی در سـفرهای درونشـهری تهران بزرگ اسـت.
روش :ایـن تحقیـق از نـوع هـدف ،کاربـردی و از نظـر روشهـای کمـی گـردآوری دادههـا،

توصیفـی -تحلیلـی از نـوع پیمایشـی میباشـد .جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق دربرگیرنـده کلیـة
خانوارهـای دارای خـودروی شـخصی اسـت .در ایـن تحقیـق بـه دلیـل سـاختار جامعـه آماری

از روش نمونهگیـری خوشـهای چندمرحلـهای اسـتفاده شـد .بـرای جمـعآوری دادههـا از ابـزار
پرسـشنامه محققسـاخته اسـتفاده شـد.

یافتهها :یافتههای تحقیق نشـان داد که عوامل ابزاری ،بیشـترین تأثیر را بر گرایش شهروندان

به اسـتفاده از وسـایل نقلیه شـخصی در سـفرهای درونشـهری دارد و عوامل اجتماعی ،عوامل

اقتصـادی ،عوامـل فـردی و عوامـل فرهنگی به ترتیـب در ردههای دوم تا پنجم تأثیرگـذاری قرار

دارند.

 .1دانشیارعلوم ارتباطات دانشگاه علوم انتظامی امین (نویسنده مسئول) socialnetwork061@gmail.com
 .2کارشناس ارشد مدیریت ترافیک دانشگاه علوم انتظامی امینJangi5557@yahoo.com ،
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کلیدواژهها

عوامـل اجتماعـی ،عوامل فرهنگی ،عوامل اقتصادی ،عوامل فردی ،عوامل ابزاری و وسـایل

نقلیه شخصی.

مقدمه

امـروزه وسـیله نقلیـه شـخصی بهعنـوان ابـزاری بـرای دسـتیابی سـریعتر بـه کاربریهـا و

فعالیتهـای اجتماعـی مطـرح اسـت ،ضمـن آنکـه از مشـکالت جدی در شـهرهای بـزرگ نیز

بـه شـمار میآیـد .سـاالنه  35میلیـون وسـیله نقلیـه شـخصی وارد بـازار مصـرف میشـود کـه با

کسـر  15میلیـون سـواری شـخصی اسـقاطی ،افزایـش نـاوگان خـودروی جهـان را به میـزان 20

میلیون دسـتگاه در سـال موجب میشـود (حبیبیان .)118 :1391 ،امروزه ،میزان سـرانه خودرو در

کشـورهای آمریکای شـمالی به  0/437و در اتحادیه اروپا به  0/471رسـیده اسـت (بانک جهانی،

 .)2012در کشـورهای درحالتوسـعه ،مقادیر سـرانه مالکیت وسـیله نقلیه تا حدودی کمتر است.

مطالعـات بانـک جهانـی در سـالهای  2008و  2009میلادی نشـانگر آن اسـت کـه سـرانه

مالکیـت وسـیله نقلیـه در کشـورهای درحالتوسـعه واقـع در اروپا و آسـیای مرکـزی  ،0/183در
آمریکای جنوبی و حوزه دریای کاراییب یک برابر با  ،0/143در خاورمیانه و شـمال آفریقا برابر

بـا  0/067و در آسـیای شـرقی و منطقـه اقیانوسـیه برابـر با  0/038اسـت (بانک جهانـی.)2012 ،

برخی مطالعات نشـان میدهند که در کشـورهای درحالتوسـعه جهان ،حتی نرخ رشـد مالکیت

وسـیله نقلیـه هـم در حـال افزایـش اسـت (لیتمـن2010 ،1؛ لـی 2و همـکاران .)2010 ،بر اسـاس

اطالعات منتشرشـده بانک جهانی ،در ایران میزان مالکیت وسـیله نقلیه در سـال  1998میالدی

برابر با  ،0/025در سال  2008میالدی برابر با ( 0/113اقتصاد بازرگانی )2012 ،3و در سال 2010

میلادی برابـر بـا  0/175گزارش شـده اسـت (ویکیپدیا .)2012 ،4این مقادیر نشـاندهنده رشـد
1. Litman
2. Li, et al.
3. Trading Economic
4. Wikipedia
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زیاد مالکیت وسـیله نقلیه در کشـور ایران و بهویژه شـهر تهران بهعنوان پایتخت آن اسـت که در

دهههـای اخیـر ،مقصـد مهاجرت بسـیاری از ایرانیان از شـهرهای دیگر بوده اسـت.

تهران با جمعیتی حدود  8/8میلیون نفر پرجمعیتترین شهر ایران و هفدهمین شهر پرجمعیت

جهان و دارای رتبه  107از نظر سـرانه تولید ناخالص ملی در بین کشـورهای جهان اسـت (بانک

جهانـی .)2012 ،ازسـویدیگر ،مسـائلی چون تراکم ترافیک ،تصادفـات ،ناهنجاریهای اجتماعی،

آلودگـی محیطزیسـت در دو سـطح جهانـی (انهـدام منابع ،اثـرات ثانویه آلودگیها مانند گرمشـدن
جهانـی و محلـی ،آلودگیهـای دیداری ،هـوا و صوتـی) و بحرانهای انرژی ،تولید ،نحوه اسـتفاده

و تأثیرات خودرو را به چالشهای فنی ،اجتماعی و زیسـتمحیطی کشـانده اسـت .این مشکالت

بـه همـراه ناکارآمـدی خودرو در جابهجایی مسـافران از دیدگاه میزان اسـتفاده از فضای شـهری با

ِ
اشـغال بیشـترین سـطح ممکن نسـبت بـه ظرفیت ،بـه چارهاندیشـی در جهـت مدیریت
توجـه به
تقاضـای حملونقـل بـا ایـن روش منجـر شـده اسـت .مدیریـت تقاضـای حملونقـل ،برنامهها و

راهبردهای مشـوق اسـتفاده کارآتر از منابع حملونقل (معابر و فضاهای پارک ،ظرفیت خودروها،
سـرمایهگذاریها ،انرژی و )...را شـامل میشـود (لیتمن.)2012 ،

در بسـیاری از مطالعـات ،بـر کاهـش اسـتفاده از خودرو و اسـتفاده از سیسـتمهای جایگزین

بهعنـوان هـدف اصلـی سیاسـتهای مدیریتـی حملونقـل تأکیـد شـده اسـت .دراینراسـتا،
ِ
ماننـد ایجـاد پارکسـوار (هانسـل و همـکاران ،)2011 ،1قیمتگـذاری پارکینـگ
راهکارهایـی

(کایسـیدو ،)2012 ،قیمتگذاری شـلوغی (بروجسـن و همکاران ،)20122 ،نشانگر سیاستهای
متنوعـی اسـت کـه در راسـتای کاهش تقاضای سـفر بـا خـودرو و برآوردهکردن آن بـا روشهای

مخلف اتخاذ شـده اسـت.

برخـی مطالعـات نشـان میدهنـد کـه در کشـورهای درحالتوسـعه جهـان ،حتـی نرخ رشـد

مالکیـت وسـیله نقلیـه هم در حال افزایش اسـت (لـی و همـکاران .)2010 ،بر اسـاس اطالعات

منتشرشـده بانـک جهانـی ،در ایـران میـزان مالکیـت وسـیله نقلیـه در سـال  1998میلادی برابر

بـا  ،0/025در سـال  2008میلادی برابـر بـا ( 0/113اقتصـاد بازرگانـی )2012 ،و در سـال 2010
1. Hounsell, et al.
2. Brojesson, et al.
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میلادی برابـر بـا  0/175گزارش شـده اسـت (ویکیپدیـا .)2012 ،این مقادیر نشـاندهنده رشـد
زیـاد مالکیـت وسـیله نقلیه در کشـور ایـران و بهویژه شـهر تهران بهعنـوان پایتخت آن اسـت که

در دهههـای اخیـر ،مقصـد مهاجـرت بسـیاری از ایرانیان از شـهرهای دیگـر بوده اسـت .در این

میان ،آلودگی هوا و ترافیک سـنگین شـهری سـبب شـده اسـت تا لزوم اسـتفاده بیشـتر از وسایل

حملونقـل عمومـی و کاهـش اسـتفاده از وسـایل حملونقـل شـخصی هرروز بیشـتر احسـاس
شـود .بااینوجود بهمنظور مدیریت صحیح اسـتفاده از خودروهای شـخصی در تهران الزم است

تـا عوامـل مؤثـر بـر ایـن نوع از وسـایل نقلیه بهخوبی شـناخته شـود .هـدف اصلی ایـن تحقیق،
شناسـایی و تبیین عوامل مؤثر در گرایش اسـتفاده از وسـایل نقلیه شـخصی در بین شـهروندان
تهرانی اسـت؛ بنابراین ،این تحقیق به دنبال پاسـخ به این سـؤال اساسـی اسـت که چه عواملی

در گرایش رانندگان به اسـتفاده از خودروهای شـخصی در میان شـهروندان تهرانی مؤثر اسـت؟

اولویتبنـدی ایـن عوامل چگونه اسـت؟

پیشینه و چهارچوب نظری

حبیبـان و کرمانشـاه )1391( 1در تحقیقـی بـا عنوان مدلسـازی دالیل اسـتفاده شـهروندان از

سـواری شـخصی در سـفرهای کاری به محدوده مرکزی کالنشـهر تهران بیان کردهاند که اگرچه

افراد عمدت ًا بهواسـطه عامل راحتی ،از سـواری شـخصی اسـتفاده میکنند؛ ولی موقعیت خانه و
سـن آنان نقش عمدهای در دیدگاه آنها در مورد سیسـتمهای همگانی دارد ،بهطوریکه سـاکنان

خـارج از محـدوده مرکـزی شـهر و افـراد مسـن ،بهواسـطه نارضایتـی از مجموعـه ویژگیهـای

سیسـتمهای همگانـی ،از سـواری شـخصی اسـتفاده میکننـد .در تحلیل دقیق عوامـل نارضایتی
از سیسـتمهای همگانـی ،مدلهـای بهدسـتآمده در ایـن مطالعـه نشـان میدهـد کـه دوربـودن

ایسـتگاهها از خانه ،نهتنها نقش مهمی در اسـتفادهنکردن افراد سـاکن در محدوده خارج از مرکز

شـهر از سیسـتمهای همگانـی دارد ،بلکـه کاهـش امنیت مسـافران نیز بـه این امر دامـن میزند.

جهانگیـری ( )1392در تحقیقـی بـا عنـوان بررسـی عوامـل مؤثـر بـر تمایـل شـهروندان بـه

اسـتفاده از خودرو شـخصی بهجای سیسـتمهای حملونقل عمومی در سـفرهای درونشـهری
1. Habibian and Kermanshah
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بیـان کـرده اسـت کـه بیشـتر افـراد بـرای عزیمـت بـه محـل کار مایل هسـتند کـه از وسـیله نقلیه
شـخصی اسـتفاده کننـد؛ همچنیـن خانوارهـای دارای وضعیـت اقتصادی متوسـط به باال بیشـتر
تمایـل دارنـد کـه از خودرو شـخصی در سـفرهای درونشـهری اسـتفاده نمایند .ضعف سیسـتم
حملونقل عمومی ،نداشـتن کارایی مناسـب و نبود سیستمهای حملونقل عمومی ،هزینه پایین

سـفرهای درونشـهری با وسـیله نقلیه شـخصی ،رفاه و آسـایش وسیله نقلیه شخصی در مقایسه

بـا حملونقـل عمومـی و قیمت پایین سـوخت از دالیل اصلی تمایل افراد به اسـتفاده از وسـیله
نقلیه شـخصی در سـفرهای درونشـهری هستند.

لوکپولـس )2005( 1در تحقیقـی به بررسـی تأثیر سیاسـتهای طرحریزیشـده بـرای کاهش

اسـتفاده از اتومبیلهـای شـخصی پرداختـه اسـت .وی در ایـن تحقیـق بیـان کـرده اسـت کـه در
بررسـی زمینههـای اجـرای موفق یک سیاسـت مدیریتی حملونقل ،عواملی چـون امکانپذیری
سیاسـی ،میـزان کارایـی و پندارهـای جامعـه ضـروری اسـت .بهعبارتـی ،بـرای پیشـنهاد اجرای
یـک سیاسـت مدیریتـی ،الزم اسـت تـا عالوه بر مسـاعدبودن شـرایط سیاسـی و پذیـرش ذهنی

شـهروندان نسـبت بـه آن سیاسـت ،سـطح کارایی قابلانتظـار آن سیاسـت در کاهش اسـتفاده از
سـواری شـخصی ،از دیدگاه شـهروندان موردبررسـی قـرار گیرد.

ماکـت )2001( 2در مطالعـهای بـه بررسـی سیاسـتهای جذب رانندگان سـواری شـخصی به

سـایر روشهای حملونقل در سـفرهای کوتاه (کمتر از  8کیلومتر) در کشـور انگلسـتان پرداخته
اسـت .بـه ایـن منظـور ،وی به شناسـایی دالیل اسـتفاده از خـودرو ،گزینههای جایگزیـن خودرو،

احتمال اسـتفاده از این گزینهها و اتفاقات منجر به اسـتفاده از این گزینهها اقدام کرد .او نشـان داد

که دو روش اتوبوس و پیادهروی دارای بیشـترین پتانسـیل جذب مسـافر از وسـیله نقلیه شخصی

هسـتند کـه تقویت سیسـتم اتوبوسرانی میتواند عامل تغییر وسـیله بـه میزان  22درصد باشـد.

هانسـل و همکارانـش ( )2012در تحقیقـی بـا عنوان افزایش پارکسـوار با کنترل به بررسـی

تأثیـر پارکینـگ بـر حملونقلهـای درونشـهری پرداختهانـد؛ نتایـج تحقیـق آنهـا نشـان داد که
اسـتفاده مناسـب از پارکسـوارها میتوانـد در اسـتفاده افـراد از نـوع وسـیله نقلیـه مؤثـر باشـد.
1. Loukopoulos
2. Mackett
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کایسـیدو ( )2012در تحقیقی با عنوان شـارژ پارکینگ بهصورت دقیقهای به بررسی تأثیر استفاده

از سیاسـتهای پـارک خـودرو در اسـتفاده از نوع وسـیله نقلیه پرداخته اسـت .نتایج این تحقیق
نشـان داد که سیاسـت قیمتگذاری پارکینگ میتواند بر نوع اسـتفاده از وسـایل نقلیه مؤثر باشد.

محبـوب انـور )2009( 1در تحقیقـی بـا عنـوان تضـاد بیـن حملونقل عمومی و ماشـینهای

شـخصی بهعنوان یک مدل در انتخاب تدوین سیاسـتهای ترافیکی بیان کرده اسـت که در این
تحقیق به بررسـی تمایل افراد به اسـتفاده از اتومبیلهای شـخصی و حملونقل عمومی در میان
افراد پرداخته اسـت .در این تحقیق بیان شـده اسـت که عوامل مختلفی همچون سـبک زندگی،

ویژگیهای فردی ،نوع سـفر و طول سـفرهای درونشـهری میتواند در انتخاب نوع وسیله نقلیه
توسط شـهروندان مؤثر باشد.

لوئیس و لوپز ( )2009در بررسـی عوامل مؤثر بر پیشبینی اسـتفاده از خودروها بیان کردهاند

که در این تحقیق به بررسـی عوامل نمادین ،ابزاری و پیشبینیکننده در نوع اسـتفاده از وسـایل

نقلیـه پرداختهانـد .نتایـج ایـن تحقیق نشـان داده اسـت کـه برخی از دالیـل ابزاری همچـون نوع
و وضعیـت اتومبیـل و برخـی از دالیـل غیرابـزاری همچـون انگیزههای افـراد بر اسـتفاده از نوع

وسـیله نقلیه مؤثر است.

اسـتفاده از خـودرو تأثیـر باالیـی بـر کیفیـت زندگـی افـراد در سـطح جامعـه داشـته اسـت.

بااینحـال ،اسـتفاده از وسـایل نقلیـه شـخصی ،معضلات مختلفـی همچـون آلودگـی محیطـی،

بیماریهـای تنفسـی و هزینههـای بـاالی زیرسـاختی را برای جوامع در پی داشـته اسـت .نظریه

انتخاب گسسـته بیان میکند که تعداد دفعات اسـتفاده از حالتهای حملونقل ،ارتباط نزدیکی

بـا محـل سـکونت ،محـل کار و یـا مالکیت خـودرو دارد .در ایـن میان ،مهندسـان حملونقل نیز
بیان میکنند که حالتهای مختلف حملونقل به مزیت نسـبی حاصلشـده از نوع وسـیله نقلیه

بسـتگی دارد .همانطـور کـه دومارچـی و همکارانش ( )2008بیان کردنـد که انتخاب حالتهای
حملونقـل ،فراینـدی پیچیده اسـت که از دو گروه عوامـل اجتماعی و اقتصادی و همچنین ابعاد
روانـی نشـئت میگیـرد .این محققـان ،ترکیبی از ایـن عوامل را بهعنـوان عوامل مؤثر بر اسـتفاده

از نـوع وسـیله نقلیه معرفـی کردهاند.

1. Mehbub Anwar
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جوییرمن و همکارانش ( )2001نیز در تحقیق خود بیان کردند که در بررسـی عوامل مؤثر بر

اسـتفاده از نوع وسـیله نقلیه باید به دو جنبه ابزاری و غیرابزاری بهصورت همزمان دقت شـود.

طبـق ایـن نظرات ،تمایل به اسـتفاده از وسـیله نقلیه به انگیزههـای روانی افراد نیز بسـتگی دارد.

آلـن ( )2001نیـز بـر دو بعـد فیزیکی و نمادین اشـاره کرده اسـت .در بعد فیزیکی ،مزایای ناشـی
از اسـتفاده از وسـیله نقلیـه موردبحـث بوده اسـت و در بعد نمادین ،مسـائل اجتماعـی و روحی

و فـردی افـراد موردتوجـه بوده اسـت .ایـن امر به ماهیت وسـیله نقلیه برمیگردد؛ چراکه وسـیله

نقلیـه دو نیـاز روانی و فیزیکی انسـانها را پاسـخ میدهد.

بهطورکلـی سـه انگیزه در اسـتفاده از وسـیله نقلیه مؤثر اسـت .انگیزههای ابـزاری ،عاطفی و

نمادیـن میتواننـد بـر ذهنیـت فـرد در مورد وسـیله نقلیـه تأثیرگذار باشـند .البته باید بیـان کرد که

ارزیابـی عاطفـی نیـز درنهایـت به جنبههـای ابـزاری و نمادین بسـتگی دارد .عوامـل مختلفی در

بررسـی زمینههـای ایجـاد تمایـل بـرای اسـتفاده از خودرو شـخصی در دسـتهبندیهای مختلف

بیان شـده است.

لوپـز ( )2009در بررسـی ایـن عوامـل بر ابعاد ابـزاری و غیرابزاری تأکید کرده اسـت .وی در

عوامل مرتبط با کیفیت وسـایل نقلیه
مقالـه خـود بیـان کرده اسـت که عوامل ابـزاری به مجموعه
ِ

گفتـه میشـود؛ بـرای مثال ،کیفیت وسـایل سرمایشـی .این در حالی اسـت که عوامـل غیرابزاری
ی شـده اسـت .در این میان ،تحقیقـات زیادی
در قالـب مسـائل محیطـی ،اجتماعی و فردی معرف 
نیز صورت پذیرفته اسـت که بر بعد فرهنگی مؤثر بر اسـتفاده از وسـایل نقلیه و همچنین مسـائل

ترافیکی تأکید کرده اسـت (یعقوبی و همـکاران.)1391 ،

البته نظریات مختلفی در بررسـی علل اسـتفاده از وسـایل نقلیه شـخصی بیان شـده اسـت .با

اسـتفاده از نظریه انتخاب گسسـته میتوان احتمال اسـتفاده از یک روش را بر اسـاس متغیرهای

مؤثـر بـر آن ازلحـاظ آماری محاسـبه کـرد (حبیبیـان و کرمانشـاه .)2011 ،میتوان دالیل افـراد در

اسـتفاده از روشهای سـفر را نیز موردبررسـی قرار داد .بهبیاندیگر ازآنجاکه مطلوبیت گزینههای

انتخابـی توسـط شـهروندان را میتـوان بـه سـبب دالیل آنان بـرای انتخـاب آن گزینههـا قلمداد
کـرد ،میتـوان از نظریه انتخاب گسسـته برای بررسـی عوامـل مؤثر بر دالیل انتخـاب روشهای

حملونقل شـهروندان اسـتفاده کرد .دراینراسـتا باید توجه داشـت که به علت گسـتردگی دالیل
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بررسی عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان به استفاده از وسایل نقلیه شخصی در سفرهای درونشهری

شـهروندان در اسـتفاده از روشهای حملونقل ،انتظار میرود که شـاخص نیکوییبرازش دالیل

اسـتفاده از روشهـای سـفر ،از میزان کمتری نسـبت بـه مقادیر متداول شـاخص نیکوییبرازش
مدلهـای انتخاب روش سـفر برخوردار باشـد.

تمایـل افراطـی افـراد بـه اسـتفاده از وسـایل نقلیـه شـخصی که بیشـتر اوقات هـم بهصورت
تکسرنشـین بروز دارد ،مسـئلهای اسـت مدتهاسـت موردِپرسـش متولّیان امر قرار دارد .تمایل
شـهروندان تهرانی به اسـتفاده از وسـایل نقلیه شـخصی در حالی اسـت که آنان بهصورت کام ً
ال

ملموس تبعات استفاده از خودرو شخصی و استفادهنکردن از ناوگان حملونقل عمومی ازجمله

آلودگـی هـوا ،ترافیـک و محدودیتهـای تردد (طـرح زوج و فرد از درب منـزل و طرح ترافیک)

را چشـیدهاند .پاسـخی کـه در ایـن ابهـام بـه ذهـن میرسـد ،پاسـخگونبودن سیسـتم حملونقل
عمومـی تهـران برای اغلب افراد اسـت؛ ایـن امر میتواند یکی از عوامل اصلـی در گرایش مردم

به اسـتفاده از وسـایل نقلیه شـخصی باشـد؛ ولی تعداد زیادی از مسـیرها وجود دارند که در آنها

تعـداد صندلیهـای خالی از تعداد مسـافران بیشـتر اسـت .عواملی کـه میتوانـد در گرایش مردم
بـه اسـتفاده از خودروهای شـخصی تأثیرگذار باشـد ،شـامل عوامـل فردی ،اجتماعـی ،فرهنگی،

اقتصادی و ابزاری میباشـد.

فرضیههای تحقیق

• عوامل فرهنگی در گرایش شهروندان تهران به استفاده از وسایل نقلیه شخصی تأثیر دارد.

• عوامل اقتصادی در گرایش شهروندان تهران به استفاده از وسایل نقلیه شخصی تأثیر دارد.
• عوامل فردی در گرایش شهروندان تهران به استفاده از وسایل نقلیه شخصی تأثیر دارد.

• عوامل ابزاری در گرایش شهروندان تهران به استفاده از وسایل نقلیه شخصی تأثیر دارد.
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نمودار  .1مدل مفهومی تحقیق

روششناسی تحقیق

این تحقیق از نوع هدف ،کاربردی و از نظر روشهای کمی گردآوری دادهها ،توصیفی -تحلیلی

از نـوع پیمایشـی اسـت .جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق دربرگیرنده کلیـة خانوارهـای دارای خـودروی

شـخصی میباشـد .در ایـن تحقیـق بـه دلیل سـاختار جامعـه آمـاری از روش نمونهگیری خوشـهای

چندمرحلهای اسـتفاده شـد .در این شـیوه ،ابتدا جامعه آماری به قسـمتهای خاص تقسـیم میشود

که در اصطالح به آن خوشـه میگویند؛ سـپس از بین این خوشـهها با اسـتفاده از شـیوه نمونهگیری
تصادفـی سـاده ،افـراد نمونـه انتخاب میشـوند؛ بنابراین ابتدا شـهر تهـران (مکان جامعه آمـاری) بر
اسـاس ویژگیهـای جغرافیایـی به  22منطقه تقسـیم میشـود؛ سـپس با توجه به حجم نمونـه از بین

ایـن قسـمتها بر اسـاس روش نمونهگیری تصادفی سـاده ،مناطـق ،خیابانها ،بلوکهـا ،خانوارها و
افرادی که باید در تحقیق حاضر شـوند و به سـؤاالت پاسـخ دهند ،انتخاب میشـوند .در این تحقیق

بـرای بررسـی عوامـل اجتماعـی و فرهنگـی تأثیرگـذار در گرایش شـهروندان به اسـتفاده از وسـایل

نقلیـه شـخصی از ابـزار پرسـشنامه محققسـاخته اسـتفاده شـد .یکـی از روشهایی کـه میتواند به

اعتبـار پرسـشنامه منجر شـود ،قضاوت افـراد آگاه و مطلـع در زمینه موردمطالعه میباشـد؛ به همین

منظـور ،پرسـشنامه تحقیـق از نظـر محتـوا بـه رؤیـت چند تـن از اعضـای هیئتعلمی دانشـگاه که
سـابقه تحقیق و مطالعه در زمینه موضوع تحقیق را داشـتند ،رسـید .شـایانذکر اسـت محقق از نظر
محتوایی در خصوص طراحی سـؤاالت پرسـشنامه از بررسـی متون و منابع و پژوهشهای مختلف

انجامگرفتـه در رابطـه بـا ترافیک و حملونقل عمومی بهره برده اسـت .بهمنظور بررسـی پایایی ابزار
تحقیـق از ضریـب آلفـای کرونباخ اسـتفاده شـد کـه پایایی عوامـل اجتماعـی  ،0/91عوامل فرهنگی
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بررسی عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان به استفاده از وسایل نقلیه شخصی در سفرهای درونشهری

 ،0/85عوامـل فـردی  ،0/86عوامـل اقتصـادی  0/78و عوامل ابـزاری  0/81و پایایی کل ابزار تحقیق،
 0/88محاسـبه شـد که نشـاندهنده پایایی مطلوب و مناسـب ابزار تحقیق اسـت.

یافتهها

در بررسـی جنسـیت افـراد میتـوان بیـان کرد که مـردان با  38درصـد و زنان بـا  62درصد در

توزیع جنسـیتی این گروه قرار داشـتهاند .از نظر تحصیالت نمونه تحقیق مشـخص شـد که افراد

فوقدیپلـم  40/41درصـد ،دیپلـم و پایینتر  23/06درصد ،لیسـانس  34/2درصد و فوقلیسـانس
 2/33درصد میباشـند .در بخش بعدی این تحلیلها به بررسـی وضعیت سـنی نمونه موردنظر

پرداختیـم کـه نتایـج تحقیق نشـان داد کـه  37/56درصد زیر  30سـال 22/02 ،درصـد بین  30الی

 40سـال 23/58 ،درصد بین  40الی  50سـال و  16/84درصد نیز باالی  50سـال سـن داشـتهاند.
از نظر سـابقه اسـتفاده از خودرو نیز میتوان بیان نمود که افراد با سـابقه باالی  6سـال اسـتفاده

 ،29/02کمتر از  1سـال  ،26/17بین  3تا  5سـال  24/87و بین  2تا  3سـال سـابقه اسـتفاده 19/95
درصـد کل نمونـه تحقیـق را تشـکیل دادهاند .در بخش بعـدی ،وضعیت تأهل افراد نشـان داد که

متأهلان بـا تعـداد  61درصد و مجردان با  39درصد در توزیع جنسـیتی این گروه قرار داشـتهاند.

در بررسـی وضعیـت میـزان اسـتفاده افراد از وسـیله نقلیه نیز مشـخص شـد کـه افراد با اسـتفاده

بیـن  3تـا 5سـاعت  32/12درصـد ،بیـن  1الی  3سـاعت  29/02درصد ،کمتر از 1سـاعت 25/39
درصد و بیش از  5سـاعت  13/47درصد نمونه تحقیق را تشـکیل دادهاند.

جدول  .1بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق در قالب آزمون کندال

تأیید  /رد ارتباط

ضریب تای کندال

میزان خطا

متغیر وابسته

متغیر مستقل

تأیید

0/215

<P 0/01

استفاده از خودرو
شخصی

عوامل فرهنگی

تأیید

0/282

<P 0/01

تأیید

0/104

<P 0/05

تأیید

0/346

<P 0/01

استفاده از خودرو
شخصی
استفاده از خودرو
شخصی
استفاده از خودرو
شخصی

عوامل فردی
عوامل اقتصادی
عوامل ابزاری
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بـا توجـه بـه جدول باال میتوان بیان کرد که ارتباط معنیداری بین کلیه عوامل شناساییشـده

بـا اسـتفاده از خودرو شـخصی وجـود دارد؛ بنابراین همه ارتباطـات بین متغیرهای تحقیق تأیید
میشـود .در ایـن زمینـه ،ضریب تـای کندال ارتباط بین عوامـل فرهنگـی ( ،)0/215عوامل فردی

( ،)0/282عوامـل اجتماعـی ( ،)0/277عوامـل اقتصـادی ( )0/104و عوامـل ابـزاری ()0/346

محاسبه شـده است.

جدول  .2خالصه مدل رگرسیونی

مدل

ضریب پیرسون

ضریب تعیین

ضریب خالصشده تعیین

1

(0/562 )a

0/316

0/302

جدول  .3تحلیل ANOVA
جمع ضرایب

درجه آزادی

ضرایب
میانگین

 fآزمون

میزان خطا

رگرسیون

۵۳۱/۵۶

۵

۳۰۶/۱۱

۰۸۶/۲۲

)a(0/000

Residual

۳۵/۱۲۲

۲۳۹

۵۱۲/0

جمع
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بررسی عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان به استفاده از وسایل نقلیه شخصی در سفرهای درونشهری

بـرای بررسـی و سـنجش تأثیـر متغیرهـای مسـتقل تحقیـق در متغیـر وابسـته یعنی اسـتفاده

شـخصی از خودرو از روش تحلیل رگرسـیون استفاده شـده است .نتایج ضریب تعیین ()0/562

نشـان میدهد که متغیرهای مسـتقل توانسـتهاند تا  32درصد مقدار متغیر وابسـته یعنی اسـتفاده

شـخصی از خـودرو را تبییـن کننـد .همچنیـن جـدول  ANOVAنشـان میدهـد کـه آزمون F
در سـطح  99درصـد اطمینـان معنـیدار اسـت ( )<p 0/01و گویـای آن اسـت کـه حداقل یکی از

متغیرهـای مسـتقل در پیشبینـی متغیر وابسـته مؤثر اسـت .حال باید بـه جدول ضرایـب  Bو β

توجـه کـرد .جـدول ضرایب اسـتاندارد بتا و آزمون  tنشـان میدهد که همه متغیرها معنـادار بوده

( )<P 0/05و بـر متغیـر وابسـته تحقیـق تأثیر میگذارنـد .بااینوجود ،علل ابزاری بیشـترین تأثیر
را در اسـتفاده شـخصی از خـودرو بـه خود اختصاص داده اسـت و عوامـل دیگری مانند عوامل

اجتماعـی ،عوامـل اقتصادی ،عوامـل فردی و عوامل فرهنگی به ترتیـب در ردههای دوم تا پنجم

تأثیرگذاری قـرار دارند.

بحث و نتیجهگیری

در خصـوص تأثیـر عوامـل فرهنگـی بر اسـتفاده از وسـیله نقلیه شـخصی ،نتایج آزمـون تای

کنـدال نشـان میدهـد کـه بیـن مؤلفههای عوامل فرهنگی با اسـتفاده از وسـیله نقلیه شـخصی از
خـودرو رابطـه تنگاتنگـی وجـود دارد و ایـن رابطه با بیـش از  99درصد اطمینان معنیدار اسـت

()<p 0/05؛ بنابرایـن میتـوان بیـان کرد کـه از دیدگاه جامعه آماری تحقیق ،عوامل فرهنگی مانند
اعمـال قـدرت و نفـوذ افـراد در جامعه ،عدم اطمینان از وسـایل نقلیه عمومی در رسـیدن بهموقع

بـه مـکان موردنظـر ،عالقهمندی در انتخاب مسـیر ،خودشـیفتگی ،اسـتقالل خانمهـا و باورهای
مردم در خصوص اینکه افراد فقیر از وسـایل نقلیه عمومی اسـتفاده میکنند ،هرکدام با اسـتفاده
افراد از خودرو شـخصی رابطـه دارد.

در ایـن زمینـه بایـد بیـان کرد که محققان متفاوتی به بررسـی عوامل فرهنگی مؤثر بر اسـتفاده

از وسـایل نقلیـه پرداختهانـد .یعقوبـی و همکارانـش ( )1391بیـان کردهانـد کـه رفتارهـای متأثـر
از فرهنـگ سـبب گرایـش شـدید افراد به اسـتفاده از وسـایل نقلیـه و درنهایـت افزایش ترافیک

شـده اسـت .داشـتن یـک فرهنـگ قوی کـه میتوانـد از طریـق تبلیغـات تلویزیونـی و همچنین
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آموزشهـای دورهای در مـدارس ابتدایـی برگـزار شـود ،میتوانـد تأثیـر بسـزایی در اسـتفاده از

فرهنـگ اتومبیل داشـته باشـد .فرهنگ اتومبیل به مجموعـهای از عوامل فرهنگی اشـاره دارد که
موجب اسـتفاده از نوع وسـیله نقلیه و همچنین کیفیت اسـتفاده از این وسـایل میشود (فلینک،1

 .)1975پندارهـای فرهنگـی متأثـر از اجتمـاع نیز بر فرهنگ فردی افراد تأثیر گذاشـته و درنهایت
میتـوان انتظـار داشـت که ایـن فرهنگ اتومبیل فـردی بر فرهنگ کلـی اجتماع تأثیرگذار باشـد.

در خصـوص تأثیـر عوامـل فـردی بـر اسـتفاده از وسـایل نقلیـه شـخصی ،نتایج آزمـون تای

کنـدال نشـان میدهـد کـه بین مؤلفههای عامل فـردی و خود عامل فردی با اسـتفاده شـخصی از
خـودرو رابطـه تنگاتنگـی وجـود دارد و ایـن رابطه با بیـش از  99درصد اطمینان معنیدار اسـت

()<p 0/05؛ بنابرایـن میتـوان بیـان کـرد که از نقطهنظر جامعه آماری تحقیـق ،عوامل فردی مانند

عالقهمندی به خودرو ،کالس کار ،احسـاس راحتی و احترام از سـوی مردم ،هرکدام با اسـتفاده
افـراد از خـودرو شـخصی رابطـه دارد .در ایـن زمینـه بایـد بیان کـرد که عوامل انگیزشـی در کنار

عوامل ابزاری سـبب میشـود تا فرد نسـبت به اسـتفاده از یک وسـیله نقلیه تصمیمگیری کند و
تمایـل خـود را بـه اسـتفاده از ایـن نوع وسـیله توجیه نمـوده و تا زمانـی که این احسـاس در فرد

وجـود داشـته باشـد ،وی بـه اسـتفاده از آن ادامـه میدهـد (اسـتج و ترتولـن .)1999 ،درواقـع هر

فـرد دارای شـخصیت فـردی و ویژگیهای ارزشـی خاصی در نظام تصمیمگیری خود میباشـد.

فـرد نیـز بـا توجه به سیسـتم ارزشـی خود به اسـتفاده از نوع خاص وسـیله نقلیه تصمیم میگیرد
(لوئیس و لوپـز.)2009 ،

در خصـوص تأثیـر عوامل اقتصادی بر اسـتفاده از وسـایل نقلیه شـخصی ،نتایـج آزمون تای

کنـدال نشـان میدهـد کـه بین مؤلفههـای عامـل اقتصادی با اسـتفاده شـخصی از خـودرو رابطه
تنگاتنگـی وجـود دارد و ایـن رابطـه بـا بیـش از  99درصـد اطمینان معنـیدار اسـت ()<p 0/05؛

بنابرایـن میتـوان بیـان کرد که از نظر جامعه آماری تحقیـق ،از بین عوامل اقتصادی تنها دو عامل

استفاده از وسایل شخصی برای بهموقع رسیدن به مقصد و اینکه استهالک وسیله نقلیه شخصی
به میزان اسـتفاده آن از نظر اقتصادی میارزد ،هرکدام با اسـتفاده افراد از خودرو شـخصی رابطه

دارد .در ایـن زمینـه بایـد بیـان کـرد کـه تحقیقـات جدیـد نشـان داده اسـت کـه افزایـش ظرفیت
1. Flink
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بررسی عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان به استفاده از وسایل نقلیه شخصی در سفرهای درونشهری

اسـتفاده از وسـایل نقلیـه موتـوری بهانـدازه اثرات اقتصادی مثبـت ،اثرات منفـی دارد و علت آن

در نزولیبـودن بهـرهوری نهایی افزایش حملونقل اسـت و به راهبردهایی نیاز دارد که دسـتیابی

بـه اهـداف را در طـول دورهای بلندمـدت بهوسـیله افزایـش کارایـی سیسـتم حملونقـل ممکن
میکنـد .معمـو ًال عوامـل اقتصـادی همچون هزینههای سـفر و همچنین نتایج اقتصـادی بهعنوان

عامل مهم در استفاده از وسایل نقلیه معرفیشده است (اریکسون 1و همکاران .)2008 ،یعقوبی

و همکارانـش ( )1391نیـز در بررسـی عوامـل مؤثـر بـر ترافیکهای شـهری و دالیل اسـتفاده از

وسـیله نقلیه شـخصی بـر بعدهای اقتصـادی تأکید کردهانـد .در این زمینـه ،کایسـیدو ( )2012در

بررسـی عوامـل پارکینگی بـر بعد قیمتگذاری پارکینگ بـر نوع رفتارهای ترافیکـی تأکید نموده
اسـت؛ بایـد بیـان کـرد کـه قیمتگـذاری میتوانـد تأثیر باالیـی را بر اسـتفاده از نـوع محصوالت

خدمـات حملونقلی داشـته باشـد .لوئیـس و لوپـز ( )2009نیز بعد اقتصادی را بهعنـوان یکی از

مهمتریـن ابعـاد مؤثـر بـر علل غیرابـزاری در اسـتفاده از نوع وسـیله نقلیه معرفـی کردهاند .ماکت
( )2001نیز بیان کرده اسـت که درصورتیکه وسـایل حملونقل عمومی گسـترش بیشـتری پیدا

کنـد ،میتوانـد از طریق مقرونبهصرفهبـودن بر میزان تمایالت افراد در اسـتفاده از این خودروها
و کاهش اسـتفاده از خودروهای شـخصی مؤثر واقع شـود.

در خصـوص تأثیـر عوامـل ابـزاری بـر اسـتفاده از وسـایل نقلیه شـخصی ،نتایج آزمـون تای

کنـدال نشـان میدهـد کـه بیـن مؤلفههـای عامـل ابـزاری بـا اسـتفاده شـخصی از خـودرو رابطه
تنگاتنگـی وجـود دارد و ایـن رابطـه بـا بیـش از  99درصـد اطمینان معنـیدار اسـت ()<p 0/01؛

بنابرایـن میتـوان بیـان کرد که ازنظـر جامعه آماری تحقیق ،همه عوامل ابـزاری مانند پایینبودن

کیفیـت خودروهـای عمومـی ،شـلوغبودن خودروهـای عمومـی ،نامناسـببودن محیـط وسـایل
حملونقـل عمومـی ،پایینبودن امکانات گرمایشـی و سرمایشـی مناسـب در حملونقل عمومی
و خرابـی وسـایل نقلیـه عمومی ،هرکدام با اسـتفاده افراد از خودرو شـخصی رابطـه دارد .در این

زمینـه بـا توجـه بـه مبانـی نظـری مرتبـط بایـد بیان کـرد کـه تحقیقـات در حـوزه علل ابـزاری بر

کارکردهای اسـتفاده از وسـایل نقلیه تمرکز کردهاند .بیشـتر بحثهای حوزه اسـتفاده از این بُعد
در تحقیقات بر این پایه بوده اسـت که دسترسینداشـتن به وسـایل نقلیه عمومی مناسـب سـبب
Eriksson
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میشـود که افراد به سـمت اسـتفاده از وسایل نقلیه شـخصی روی بیاورند .معمو ًال مردم در مورد
اسـتفاده از وسـایل نقلیـه از بُعـد ابـزاری به مـواردی همچون سـرعت ،انعطافپذیـری ،امنیت و

مشـکالت محیطـی دقت میکننـد (لوئیس و لوپـز.)2009 ،

اسـتج و ترتولـن )1999( 1در تحقیقـی بـه بررسـی عوامـل مؤثـر بـر اسـتفاده از وسـایل نقلیه

پرداختهانـد .ایـن دو محقـق بیـان نمودهاند که یک شـهروند برای انتخاب نوع وسـیله نقلیه خود

از دو جنبـه بـه بررسـی و تحلیـل میپردازد و سـپس تصمیمگیری مناسـب را انجـام میدهد .این
دو بُعـد در قالـب عوامـل انگیزشـی و همچنین عوامل ابزاری معرفی شـده اسـت .عوامل ابزاری

سـبب میشـود تـا فـرد احسـاس راحتـی و دسترسـی سـاده بـه امکانـات حملونقـل را در خود
ایجـاد نمـوده و اگـر ایـن احسـاس راحتی و سـادگی اسـتفاده صـورت پذیـرد ،وی به اسـتفاده از

خودروهای عمومی تمایل پیدا میکند .این در حالی اسـت که ایجادنشـدن این احسـاس سـبب

میشـود تـا افراد به اسـتفاده از وسـایل نقلیه شـخصی گرایش پیـدا کنند.

نتایج ضریب تعیین ( )0/562نشـان میدهد که متغیرهای مسـتقل توانستهاند تا  0/316مقدار

متغیر وابسته یعنی استفاده شخصی از خودرو را تبیین کنند .همچنین جدول  ANOVAنشان
میدهـد کـه آزمـون  Fدر سـطح  99درصد اطمینان معنـیدار اسـت ( .)<p 0/01همچنین جدول

ضرایـب ( βضرایـب اسـتاندارد) بتـا و آزمـون  tنشـان میدهـد کـه همـه متغیرهـا معنـادار بـوده

( )<P 0/05و بـر متغیـر وابسـته تحقیـق تأثیر میگذارنـد .بااینوجود ،علل ابزاری بیشـترین تأثیر
را در اسـتفاده شـخصی از خـودرو بـه خود اختصاص داده اسـت و عوامـل دیگری مانند عوامل

اقتصـادی ،عوامـل فـردی و عوامـل فرهنگی به ترتیـب در ردههای دوم تا پنجم تأثیرگـذاری قرار
دارند.

بر پایه مدل رگرسیون و آزمونهای بتا ،مدل تحقیق چنین ترسیم میشود.

Steg and Tertoolen
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بـا توجـه بـه مباحثـی که مطـرح شـد ،نتایج این تحقیـق نشـان داد که تمامـی عوامـل ابزاری

و غیرابزاری شناساییشـده تأثیر معنیداری بر اسـتفاده از وسـیله نقلیه شـخصی دارند؛ بنابراین

بهمنظـور بهبـود و کاهـش اسـتفاده از وسـایل نقلیه شـخصی و گرایش شـهروندان به اسـتفاده از
وسـایل نقلیـه عمومی پیشـنهادهای زیـر ارائه میشـود:

بعد فرهنگی

 -بـا افزایـش برنامههـای فرهنگـی از طریـق رسـانهها و همچنیـن از طریـق آموزشهـای

فرهنگی از طریق مدارس تالش شـود تا افراد را به اسـتفاده بیشـتر از وسـایل نقلیه تشـویق کرد.

جو عمومی اجتماع در خصوص استفاده از وسایل نقلیه عمومی بهمنظور
 -افزایش و بهبود ّ

احترام به فرهنگ عمومی مردم.

ضد هنجار نشـاندادن این نوع دیدگاه در
 -کماهمیت نشـاندادن اسـتفاده از وسـایل نقلیه و ّ

میـان خانوادههای مختلف از طریق تبلیغات رسـانهای.

بعد فردی

 -الزم اسـت تا فرهنگ اجتماع به اسـتفاده از وسـایل نقلیه عمومی گرایش پیدا کند و سـپس

از ایـن طریـق ،زمینههای گرایش فردی افراد جامعه فراهم شـود.
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بیشتر.

 -افزایش راحتی استفاده از وسایل نقلیه عمومی بهمنظور تسهیل آمدورفت شهروندان.

 -ارائـه برنامههایـی بهمنظـور رعایت احترام گروههای مختلف مردمی در اسـتفاده از وسـایل

نقلیه عمومی.

بعد اقتصادی

 -کاهش قیمت استفاده از وسایل نقلیه عمومی.

 افزایش قیمت سوخت برای وسایل نقلیه شخصی. -افزایش بهای پارکینگ برای خودروهای شخصی.

 -ایجاد تسهیالتی برای کاهش زمان رسیدن افراد به مناطق مختلف.

بعد ابزاری

 -کیفیـت وسـایل حملونقـل عمومـی افزایش یابـد ،بهگونهای کـه همه افـراد جامعه بتوانند

بهراحتـی از این وسـایل اسـتفاده کنند.

 -کمیـت ایـن وسـایل نیـز بـا توجـه به حجـم جمعیت تعریف شـود ،بـه این صـورت که در

نواحـی مختلـف حجـم باالیـی از خودروهـا وجـود داشـته باشـند ،بهگونـهای که امکان اسـتفاده
راحتتـر بـرای افـراد وجود داشـته باشـد.

 -سیستمهای گرمایشی و سرمایشی مناسبی برای این وسایل تعبیه شود.

 -تلاش شـود تـا تعمیـرات ایـن وسـایل بـا کنترل مـداوم بـه حداقل کاهـش یابـد؛ و از این

طریق ،هزینههای عمومی اسـتفاده از وسـایل نقلیه عمومی بر عهده شـهروندان قرار داده نشـود.

همچنین بهمنظور بهبود اسـتفاده شـهروندان از وسـایل نقلیه عمومی ،پیشـنهادهایی به شـرح

زیـر بهصورت عمومـی ارائه میشـود:

افزایش تعداد ایستگاههای اتوبوس و تاکسی در سطح شهر؛
افزایش تعداد قطارهای مترو؛
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گسترش خطوط مترو بهتمامی بخشهای شهر؛

تشویق مدارس به استفاده از سرویسهای رایگان؛

نزدیککردن منازل افراد به محیطهای کاری با استفاده از خانههای سازمانی؛
تشویق به استفاده از دوچرخه و تمهیدات الزم در این زمینه؛

تبلیغات مستمر بهمنظور افزایش گرایش شهروندان به استفاده از وسایل نقلیه عمومی.
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