شماره  / 35تابستان  / 1399ص  133تا 146

نوع مقاله :علمی-پژوهشی

بررسی رابطه علی میان محیط ساخته شده و رفتار سفر در الگوهای
توسعهای مختلف تهران
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چکیده
یافتن ارتباط علی میان مولفههای محیط ساختهشده و رفتار سفر حدود دو دهه است که یکی از سئواالت اصلی در حوزه
ارتباط میان رفتار سفر و محیط ساخت ه شده است .خودانتخابی سا کنان که به گرایش مردم برای انتخاب محل زندگی
براساس گرایشات و عادات سفرشان مربوط میشود ،یک مسئله کلیدی است که این رابطه را مخدوش میکند .آیا افراد
به دلیل تمایل به پیادهروی ،محلههایی با قابلیت پیادهروی را برای سکونت میگزینند و در نتیجه دلیل باال بودن سفر
پیاده آنها به گرایشات و ترجیحات سفر آنها بازمیگردد و یا برعکس چون در محالت با قابلیت پیادهروی سکونت دارند،
بیشتر پیاده میروند ،مسئلهای است که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده است .در این راستا ،این پژوهش ،ارتباطات
مستقیم و غیرمستقیم میان مولفههای کالبدی و غیرکالبدی موثر بر رفتارسفر پیاده را با جمعآوری  ۲۷۳پرسشنامه از
سا کنان سه محله با الگوهای توسعهای متفاوت مرکزی ،متعارف و حومهای در کالنشهر تهران و استفاده از روش تحلیل
عاملی و تحلیل مسیر ارزیابی کردهاست .یافتهها حا کی از آن است که در دو محله متعارف و حومهای مولفههای محیط
ساختهشده از جمله تنوع مقاصد و میزان دسترسی به آنها و دسترسی به حملونقل عمومی و کاهش دسترسی به بزرگرا ه بر
نگرشها و عادات سفر تاثیر گذاشتهاند .حال آن که در محله مرکزی ،مولفههای نگرشها و عادات سفر بر مولفههای محیط
ساختهشده و از سوی دیگر ترجیحات انتخاب سکونت بر فراوانی سفر پیاده تاثیر گذاشتهاند .با این حال در محله مرکزی،
همچنان مولف ه محیط ساختهشده (تنوع مقاصد و دسترسی به آنها) تاثیر مستقیم و مستقل بر رفتار سفر پیاده داشتهاند.
بنابراین در مجموع با در نظر گرفتن پدیده خودانتخابی ،همچنان مولفههای محیط ساخت ه شده و رفتار سفر پیاده رابطه
لونقل عمومی
علی داشته و با تغییر ویژگیهای آن (افزایش تنوع مقاصد و میزان دسترسی به آنها ،افزایش دسترسی به حم 
و کاهش دسترسی به بزرگراه) میتوان این مد سفر را در سطح محالت ترغیب نمود.
واژ گان کلیدی :رفتار سفر ،محیط ساختهشده ،خودانتخابی ،رابطه علی ،تحلیل مسیر.

 1این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد نگارنده دوم با عنوان« :تحلیل رابطه کاربری زمین و رفتار سفر در سه محله بیمه ،منیریه و كوی گلستان :ارزیابی تاثیر
الگوهای توسعهای متعارف ،مركزی و اتومبیلمحور بر فراوانی سفر به مقاصد غیرکاری» است که با راهنمایی اسفندیار زبردست در دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای
زیبای دانشگاه تهران ،به انجام رسیده است.
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بررسی رابطه علی میان محیط ساخته شده و رفتار سفر
در الگوهای توسعه ای مختلف تهران

.۱مقدمه
یافتههای ا کثر مطالعات مربوط به تعامل محیط ساختهشده و
رفتار سفر حا کی از آن است که الگوهای توسعهای متفاوت محالت
تاثیر متفاوتی بر رفتار سفر میگذارند .به عنوان مثال سا کنان
محالت حومهای نسبت به محالت مرکزی بیشتر رانندگی میکنند و
کمتر پیاده میروند .با وجود این که تحقیقات ارتباط میان محیط
ساختهشده و رفتار سفر را تأیید کردهاند (Boer et al.2007, Cao
et al. 2006b, 2007a, 2007b, 2009b, Cervero, 2002, Cervero
et al. 2009, Cervero et al. 2005, Circella, 2008, Crane, 2000,
Crane, Crepeau, 1998, Frank et al. 2008, Greenwald, 2006,
Handy et al. 2001, Kockelman,1997, Krizek, 2003, Naess,
 )2006, Rodriguez, Joo, 2004, Zhang, 2004.اما این سئوال
مطرح میشود :آیا شاخصها و مولفههای محیط ساختهشده به
طور مستقیم بر رفتار سفر تاثیر میگذارند و یا ترجیحات و نگرشها
و ع ــادات سفر اف ــراد بر انتخاب محل سکونتشان تاثیر گذاشته
است؟ ا گر پاسخ به سئوال دوم مثبت باشد ،آنگاه تاثیر مولفههای
محیط ساختهشده بر رفتار سفر بیشتر به موضوع ترجیح افراد
برای رفتار سفر مشخص و انتخاب مکان خاص مناسب آن رفتار
مــربــوط م ـیشــود .بــه عبارتی دیگر اف ــرادی کــه ترجیح میدهند
بیشتر پیادهروی کنند ،در محلهای سکونت میکنند که امکان
پیادهروی را فراهم مینماید و به این ترتیب سفرهای بیشتری را به
صورت پیاده انجام میدهند .در این صورت با وجود ارتباط میان
مولفههای محیط ساخت ه شده و رفتار سفر ،نمیتوان رابطه علی
میان آنها یافت و نمیتوان به صراحت نتیجه گرفت که با تغییر در
مولفههای محیط ساختهشده میتوان بر رفتار سفر به خصوص در
محالت حومهای و اتومبیلمحور تاثیر گذاشت.
یافتن ارتباط علی میان مولفههای محیط ساختهشده و رفتار سفر
حــدود دو دهه است که یکی از سئواالت اصلی در حــوزه ارتباط
میان رفتار سفر و محیط ساختهشده است(Cao et al., 2007a&b,
2009a, 2010, Circella, 2008, Handy et al., 2006, Lin et al.,
 .)2016, Lund, 2006, Schwanen & Mokhtarian, 2007این
تحقیقات ،مفهومی به نام خودانتخابی را مطرح میکنند .این
مقاله نیز با هدف تحلیل رابطه علی میان رفتار سفرپیاده و محیط
ساخته شده ،در پاسخ به سئوال فوق ،با بررسی عوامل کالبدی
و غیرکالبدی موثر بر رفتارسفر در سه الگوی توسعهای متفاوت
مــركــزی ،متعارف و حومهای(اتومبیل محور) ارتــبــاط علی میان
محیط ساخته شده و رفتار سفر پیاده را تحلیل مینماید.
از ســوی دیگر بــاال بــودن تعداد سفر با اتومبیل شخصی و پایین
بــودن فراوانی دیگر مدهای سفر (پیاده و حملونقل عمومی) و
وابستگی بیش از حد به اتومبیل شخصی در میان شهروندان
در الگوهای توسعهای متفاوت (Zebardast & Baghernezhad,
 )2019این سئوال را مطرح میکند که آیا حجم باالی ترافیک در
این شهر بیشتر به نگرشها و عادات سفر سا کنان مربوط است و
یا الگوهای توسعهای متفاوت با ویژگیهای محیط ساخته شده
متفاوت با رفتار سفر افراد ارتباط علی دارند؟ آیا عوامل غیرکالبدی
از جمله پدیده خودانتخابی ،نگرشها و عادات سفر و ویژگیهای

جمعیتی_افتصادی رابطه میان محیط ساخته شده و رفتار سفر را
مخدوش میکنند؟ بنابراین با توجه به اهمیت شهر تهران و معضل
اصلی رفتوآمد در آن ،پژوهش حاضر در پی آن است تا با بررسی
تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم ویژگیهای محیط ساخته شده و
عادات و نگرشهای سفر سا کنان بر رفتار سفر پیاده در سه محله با
الگوهای توسعهای متفاوت مرکزی (منیریه) ،متعارف (کوی بیمه)
و حومهای یا اتومبیلمحور (کوی گلستان) شهر تهران ،ارتباط علی
میان محیط ساختهشده و رفتار سفر پیاده (با در نظر گرفتن پدیده
خودانتخابی) را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد.
در ادام ــه ابــتــدا متون نظری و تجربی در زمینه «راب ـطــه محیط
ساخته شده و رفتار سفر با در نظر گرفتن پدیده خودانتخابی»
بررسی میشود .سپس در بخش روششناسی ،دادهها و متغیرها
و روشها و رویکردهای استفاده شده ،آورده شده و در بخش بعدی
تحلیل نموده و در نهایت یافتههای اصلی پژوهش بحث میشود.
 .۲چارچوب نظری :اثر خودانتخابی بر ارتباط محیط ساخته
شده و رفتار سفر
تحقیقات گستردهای ارتباط میان محیط ساخته شــده و رفتار
سفر را ارزیابی کردهاند ،اما پژوهشهای اندکی در زمینه ارتباط
علی میان محیط ساخته شده و رفتار سفر صــورت گرفته است.
خودانتخابی سا کنان که به گرایش مــردم بــرای انتخاب محل
زندگی براساس گرایشات و عادات سفرشان مربوط میشود ،یک
مسئله کلیدی است که این رابطه را مخدوش میکند .بسیاری
از محققان معتقدند کــه بــه دلیل وجــود مــوضــوع خودانتخابی
سا کنان ،همبستگی میان ویژگیهای محیط ساختهشده و رفتار
سفر به نگرشها و عــادات سفر افــراد مرتبط میشود (Lin et al.
 .)2016در سال  ۲۰۰۶هاندی و همکاران برای کشف نقش نگرشها
و عــادات سفر در رابطه میان محیط ساخت ه شده و پیادهروی،
رابطه پیادهروی را با محیط ساخته شده ،نگرشها و ترجیحات
مورد بررسی قرار دادند .این مقاله این سئوال را مطرح مینماید
کــه آیــا سا کنانی کــه پــیــادهروی را ترجیح مـیدهــنــد ،واحــدهــای
همسایگی که بیشتر مناسب پیادهروی است را انتخاب میکنند؟
نتایج حاصل از تحلیلها نشان میدهد که حتی با در نظر گرفتن
ترجیحات و نگرشهای افراد ،محیط ساختهشده تاثیر بسزایی بر
رفتار پیاده دارد.
در تحقیقی کــااو و همکاران پس از تحلیل تحقیقات پیشین در
خصوص تاثیرات تغییر در محیط ساختهشده بر رفتار سفر ،به این
امر اشاره میکنند که با وجود در نظر گرفتن بسیاری از عوامل ادرا کی
و عینی و ویژگیهای جمعیتی_اقتصادی و غیره ،این تحقیقات
تمامی ارتباطات میان این عوامل را بررسی نکردهاند_ به عنوان
مثال تاثیر فا کتورهای عادات و نگرشهای سفر را بر انتخاب محیط
زندگی در نظر نگرفتهاند .در این راستا مدل پیچیدهتر و کاملتری
برای بررسی ارتباط عوامل یادشده ارائه میدهند
( .)Cao et al., 2007bمحققان اطالعات نگرشها و عادات ،رفتار
سفر و غیره را از  547سا کن هشت واحــد همسایگی حومهای و
متعارف در شمال کالیفرنیا که یک سال اخیر نقل مکان کردهاند،

جدول شماره  :۱تحقیقات تجربی در زمینه چگونگی ارتباط محیط ساخت ه شده و رفتار سفر
هدف تحقیق
تاثیر مرا کز خرید محلی بــرای کاهش وابستگی

محققان

 & Clifton(2001) Handyاتومبیل و تعداد سفرهای پیاده تا مرا کز خرید
محلی

نتیجه
ویژگیهای مرا کز خرید بر فراوانی مد پیاده تاثیر میگذارد اما امکان رفتن پیاده به
مرا کز خرید تا حدودی موثر از تمایل در پیادهروی تا این مرا کز است.
نزدیکی به مرا کز تجاری موجب کاهش فاصله و بدین ترتیب افزایش مدهای سفر با

) Boarnet, & Crane(2001بررسی تاثیر کاربری زمین بر فاصله و مدهای سفر
سرعت کم در سفرهای غیرکاری شده است.
 Cao,Mokhtarian,رابطه محیط ساخته شــده و مالکیت خ ــودرو و تاثير فراواني مالکیت اتومبيل شخصي بر رفتار سفر.
Handy
 (2007a),فراوانی اتومبیل شخصی
 Handy,تاثیر ترجيحات افراد در رابطه محیط ساختهشده

Cao,

عــاوه بر نــوع واحدهمسایگی ،عوامل دیگری از جمله خصوصیات اقتصادی_
جمعیتی و عادات سفر و شاخصهایی از قبیل فضای پارکینگ و فاصله رفتوآمد

) Mokhtarian,(2006و پیادهروی
نیز بر انتخاب نوع وسیله نقلیه تاثیر بسزایی دارند.
 Circella,Mokhtarian, Handyیافتن روابــط کاربری زمین ،رفتارها/نگرشها و نگرشها بر انتخاب محل سكونت و رفتار سفر با اتومبیل تاثیر گذاشته و دو شاخص
 (2008),رفتار سفر
Handy

Cao, Mokhtarian,
)(2009b

آخری با هم مرتبطند.
ترجیحات و نگرش سفر تاثیر بسیاری بــر تولید سفر بــا هــر ســه مــد دارد و تاثیر

بــررســی راب ـطــه مــیــان محیط مسکونی و تعداد ویژگیهای واحدهمسایگی( محیط ساخت ه شده و کیفیات آن) بر رفتار سفر پس
سفرهای غیرکاری با مدهای مختلف و در نظر از کنترل ترجیحات و نگرشها همچنان بارز است .همچنین ترجیحات/نگرشها
گرفتن ویژگی های خودانتخابی

و محیط ساخت ه شده در تاثیر بر سفرهای غیرموتوری نقش پررنگتری از تاثیر در

سفرهای با اتومبیل و حملونقل عمومی داشتهاند.
بررسی چگونگی رابطه میان محیط ساختهشده سه معیار عینی تعداد مغازههای مواد غذایی و تعداد داروخانه در  1600متر و تعداد
 Handy, Cao, Mokhtarian,و رفتار سفر
)(2005

ارزیابی تاثیر سیاستهای کاربری زمین بر کاهش دهنده آن است که تغییر در محیط ساخت ه شده با تغییر در رانندگی مرتبط بوده و
تعداد سفر با اتومبیل است.
تاثیر ترا کم بر رفتار سفر در سه بخش مسافت طی

Cao, Fan. (2012).

تئاتر در فاصله  400متری ارتباط بسیاری با تغییر در  VMDدارد .این نتایج نشان

شده به وسیله افــراد ،مدت سفر با وسایل نقلیه
شخصصی و مدت سفر با حملونقل عمومی

عامل قابلیت دسترسی تاثیر معکوس بسیاری بر میزان رانندگی دارد.
خودانتخابی بیشتر بر مد سفر با وسایل نقلیه شخصی تاثیر گذاشته و پس از آن بر
سفر با حملونقل عمومی و در نهایت سفر پیاده .به این منظور محیط ساخته شده
بر مد سفر پیاده که در اینجا مسافت طی شده به وسیله افراد به صورت پیاده بوده،
بیشترین تاثیر را داشته است.

بررسی تاثیر محیط ساخته شده و خودانتخابی بر
)Zhou, Kockelman (2008

میزان مسافت طی شده به وسیله وسایل نقلیه خودانتخابی میزانی در حدود  ۱۰تا  ۴۲درصد بر رفتار سفر با وسایل نقلیه موتوری

135

شماره سیوپنج
تابستان 1399

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

موتوری در مناطق روستایی_حومهای و شهری_ تاثیر داشته است.
مرکز شهر

)(2007a

نقلیه

جمعآوری و تاثیر آنها بر مد سفر با اتومبیل به تنهایی و مد پیاده و
اتومبیل را باهم بررسی کردهاند .یافتههای تحقیق نشان میدهند
که تغییر در فضای باز خانهها (پارکینگ و حیاط) تاثیر مستقیم بر
تغییرات در رفتار سفر دارد .نقل مکان به ساختمانهایی با فضای
باز بیشتر ،رفتار رانندگی را تشویق میکند و آن خود به دلیل تاثیر
فضای بــاز بر میزان مالکیت اتومبیل اســت .همچنین برخی از
فا کتورهای عــادات و ترجیحات و جمعیتی_اجتماعی از طریق
تاثیرشان بر تغییر در محیط ساخته شده و مالکیت اتومبیل بر
رفتار رانندگی تاثیر میگذارند .در نهایت نتایج به دست آمــده از
ایــن تحقیق را در سه دسته تقسیمبندی کــردهانــد )۱ :عــادات و
نگرشهای سفر و ترجیحات افراد به طور مستقیم و یا غیرمستقیم
بر رفتار سفر از طریق تاثیر بر انتخاب مکان سکونتشان و تاثیر بر
مالکیت اتومبیل ،تاثیر میگذارند )۲ .باوجود در نظر گرفتن عادات
و نگرشهای جــاری و تغییرات جمعیتی_اقتصادی و ارتباطات

خصوصیات اقتصادی_جمعیتی و معیار فضای مورد نیاز پارکینگ و فاصله آمدوشد
بر انتخاب نوع وسیلهنقلیه.

آنها ،تغییر در محیط ساخته شده از نظر آمــاری ارتباط بسیاری
با تغییرات رفتار سفر دارد )۳ .ارتقای برخی از کیفیات محیط
ساختهشده موجب افزایش پیادهروی میشود از قبیل :جذابیت،
امکانات فعالیت فیزیکی ،امنیت و اجتماع پــذیــری .در جدول
شماره  ۱تحقیقات تجربی در زمینه چگونگی ارتباط محیط ساخته
شده و رفتار سفر و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم مولفههای موثر
بر رفتار سفر به طور خالصه آورده شده است.
در تحقیق دیــگــری ،با تمرکز بر خانوارهایی که به مرا کز توسعه
حملونقل محور نــزدیــک ایستگاههای ریلی در کالیفرنیا نقل
مکان کردهاند ،یافتهاند که یک سوم پرسش شوندگان دسترسی
به حملونقل عمومی را جزو سه دلیل اصلی برای زندگی در این
مرا کز اعالم کردهاند .همچنین آنهایی که دسترسی به حملونقل
عمومی را مهمترین دلیل برای انتخاب این مکان اعالم کردهاند،
تمایل بیشتری برای استفاده از این مد سفر نسبت به دیگر افراد

بررسی رابطه علی میان محیط ساخته شده و رفتار سفر
در الگوهای توسعه ای مختلف تهران

 Cao, Mokhtarian, Handyارتباط طرح واحدهای همسایگی و نوع وسیله

رابطه قوی طرح واحدهای همسایگی با انتخاب نو ع وسیله نقلیه و نقش مهم
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دارند ( .)Lund,2006شوانن و مختاریان ( )۲۰۰۷نیز گزارش کردهاند،
افرادی که در مورد محیط زیست نگرانند به دلیل کاهش سفر با
اتومبیل شخصی ،واحدهای همسایگی با ترا کم باال در محلههای
مرکزی را برای زندگی ترجیح میدهند .ا کثر این تحقیقات نشان
میدهند که نگرشها و عادات سفر نقش مهمی را در انتخاب محل
سکونت بازی میکنند و بنابراین پدیده خودانتخابی سا کنان را
حمایت میکند.
به طور کلی تحقیقات تجربی اندکی تاثیر خودانتخابی را بر رفتار
سفر با متدهای مختلف از جمله مــدلســازی مــدل ساختاری
سنجیدهاند .این تحقیقات با وجود تأیید اهمیت خودانتخابی
سا کنان در ارتباط میان محیط ساخته شده و رفتار سفر و تاثیر
بسزای این موضوع بر مخدوش کردن این ارتباط ،تاثیر کلیدی
ویژگیهای محیط ساخته شده بر رفتار سفر را نیز یافتهاند .به
طــوری که کــااو ( )۲۰۰۹در پاسخ به ایــن موضوع ایــن گونه بحث
میکند که یافتن تاثیر نگرشها و عادات سفر و ترجیحات افراد همراه
با ویژگیهای محیط ساخته شده بر رفتار سفر امری تعجبآور و دور
از ذهن نیست .زیرا افراد براساس فا کتورهای مختلف که شامل
ترجیحات سفر نیز است ،مکان سکونتشان را انتخاب میکنند .از
طرف دیگر محیطها نیز از نظر این که تا چه میزان کدام مد سفر
را حمایت میکنند ،با هم متفاوتند؛ در برخی محیطها پیادهروی
راحتتر ،امنتر و دلنشینتر از دیگر محیطهاست .بدین ترتیب
وقتی فرد پیاده محور به محیطهای مبتنی بر پیاده نقل مکان
کند ،انتظار میرود که بیشتر پیاده رود .اما نکته حائز اهمیت این
است ،زمانی که فرد وابسته به اتومبیل به محیط پیاده محور نقل

مکان میکند ،انتظار میرود که بیشتر از پیش پیاده رود" .به این
ترتیب ارزیابی میزان تاثیر مستقل كاربری زمین نسبت به تاثیر
خودانتخابی و یا اطمینان از این که آیا این تاثیر آنقدر است که به
تنهایی در نظر گرفته شود ،امری دشوار است"(.)Cao et al. 2009a
به گونهای که بسیاری از تحقیقات تنها توانستهاند رابطه نسبی
تاثیر كاربری زمین و نگرشها و عادات سفر را بر رفتار سفر بیابند.
در مجموع میتوان اذعان داشت ک ه محیط ساخته شده بر رفتار
سفر تاثیر میگذارد اما یافتن ارتباط علی و این که کدام مولفههای
محیط ساخته شده با رفتار سفر ارتباط علی دارند ،در شهرسازی
لونقل اهمیت بسزایی دارد .درواقع مولفهای
و برنامهریزی حم 
از مولفههای محیط ساخته شده با رفتار سفر ارتباط علی دارد
کــه عــوامــل غیرکالبدی بــه خصوص نگرشها و ع ــادات سفر و یا
ترجیحات سفر افراد برای انتخاب محل سکونت (خودانتخابی)
بر مولفههای محیط ساخته شده تاثیر نگذارند .به عنوان مثال
ا گــر میزان دسترسی به حملونقل عمومی با تعداد سفر پیاده
ارتباط داشــت ،تنها زمانی میتوان گفت که با افزایش دسترسی
به حملونقل عمومی میتوان تعداد سفر پیاده را افزایش داد که
هیچ مولفه غیرکالبدی بر این مولفه کالبدی تاثیر نگذاشته باشد.
بنابراین ا گر نگرشها و عادات سفر(پدیده خودانتخابی) بر مولفه
محیط ساخته شده تاثیر بگذارد ،آنگاه آن مولفه ارتباط علی با رفتار
سفر نــدارد .درنهایت ارتباط ممکن میان محیط ساخته شده و
رفتار سفر با در نظر گرفتن مولفههای غیرکالبدی به دوحالت ذیل
(تصویر شماره  )۱رخ مینماید.
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بررسی رابطه علی میان محیط ساخته شده و رفتار سفر
در الگوهای توسعه ای مختلف تهران

تصویر شماره  :۱مفروضات 1ارتباط میان محیط ساخته شده و رفتار سفر پیاده

1 Assumptions

ا گــر نگرشها و ع ــادات سفر و ترجیحات اف ــراد بــرای
سکونت در محله بر مولفههای محیط ساخت ه شده تاثیر بگذارند،
مولفههای محیط ساخت ه شده ارتباط علی با رفتار سفر ندارند.
ا گر هیچ عامل غیرکالبدی بر مولفه محیط ساخته شده
موثر بر رفتار سفر تاثیر نگذارد ،آنگاه ارتباط علی میان محیط ساخته
شده و رفتار سفر کشف میشود.
درهمین راستا ،مقاله حاضر نیز در پی آزمون مفروضات فوق ،عالوه
بر تحلیل ارتباط میان شاخصهای كنترلی (خصوصیات جمعیتی_
اقتصادی و عادات و نگرشهای سفر) و محیط ساخت ه شده با رفتار
سفر پیاده (فراوانی سفر پیاده)در سه محله با الگوهای توسعهای

متفاوت مرکزی ،متعارف و اتومبیل محور ،با کشف روابط مستقیم
و غیرمستقیم عوامل موثر بر رفتار سفر پیاده ،ارتباط علی محیط
ساختهشده و رفتار سفر را تحلیل مینماید.
امــا بــرای سنجش ارتــبــاط شاخصهای محیط ساخت ه شــده در
چهار بخش تنوع ،ترا کم ،قابلیت دسترسی به مقاصد ،فاصله تا
ایستگاههای حملونقل ،شاخصهای جمعیتی_اقتصادی و
شاخصهای نگرشها و عادات سفر براساس متون نظری مرتبط
استخراج شــدهانــد .جــدولهــای شــمــاره  ۳ ،۲و  ۴شاخصهای
عوامل موثر بر رفتار سفر را نشان میدهند.

جمعیتی_ اقتصادی

()2009

(Krizek)2003

Rodriguez & Joo

)(2004

(Greenwald)2006

& Khattak

& Cervero

(Rodriguez)۲۰۰۵

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Kockelman

(Zhang)2004

•
•
•
•

•

•
•
•

)(1997

Cervero et al.

•
•

•
•
•
•
•

•

)Cervero (2002

سن
جنس (نسبت زنان)
شغل تمام وقت/پاره وقت
تعداد افراد خانواده  /بعد خانوار
تعداد شاغالن در خانواده
تعداد فرزندان زیر پنج سال(وابستگی کودکان به والدین)
تعداد افراد بیش از پنج سال
درآمد خانواده
تعداد اتومبیل به ازای خانوار یا اعضای خانوار
مالکیت اتومبیل
گواهینامه
نوع مالکیت مسکن (مالک و یا مستجر)
درآمد ماهانه

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
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معیار شاخص

Crane & Crepeau
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قابلیت

دسترسی به
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فاصله تا
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ترا کم

تنوع
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1 entropy index of land use balance

•

(Zhang)2004

(Cervero et al.)2009

شاخص آنتروپی توازن کاربری زمین
%قطعات تجاری در خیابانهای با پارکینگ /بدون پارکینگ
%قطعاتی که به صورتی عمودی اختالط کاربری دارند
تعداد انواع مشاغل درزون4و3و2و1و0
%مساحت /میانگین /تعداد پارکها
ترا کم جمعیت
ترا کم مشاغل
ترا کم واحدهای مسکونی
دسترسی راحت یه خرد ه فروشیها وخدمات در 1000و500متر
تعداد هر یک از خدمات
فاصله تا مرکز شهر /مرا کز ثانویه شهری
%مساحت مسکونی در  1/4مایل خرده فروشیها
فاصله تا نزدیکترین بزرگراه
فاصله تا نزدیکترین ایستگاه اتوبوس و مترو
تعداد ایستگاههای اتوبوس
سرعت اتومبیل در شریانهای اصلی
1

•

)Cervero (2002

معیار

& Cervero
)Kockelman (1997

شاخص

(Frank et al)2008

جدول شماره  :۳شاخصهای محیط ساخت ه شده

جدول شماره  :۴شاخصهای مولفه نگرشها و عادات سفر و ترجیحات کالبدی افراد برای انتخاب محل سکونتشان
شاخصهای نگرشها و عادات سفر افراد
دوستدار پیاده و دوجرخه
ارجحیت پیاده و دوجرخه به اتومبیل
نگرش مثبت به مد پیاده و دوجرخه
دوستدار سفر با حملونقل عمومی
ارجحیت حملونقل عمومی به اتومبیل
نگرش مثبت به مد حملونقل عمومی
لذت بردن رانندگی
باال بودن امنیت اتومبیل
احساس نیاز به اتومبیل
ساخت اتوبان برای کاهش ترافیک
مفید بودن زمان رفتوآمد میان فاصله کار و خانه زمان
اهمیت رسیدن به مقصد
مراجعه به نزدیکترین مکان
انتخاب وسیله نقلیه برای مصرف بهینه انرژی و حفاظت از محیط زیست
تاثیر قیمت بنزین درانتخاب نوع وسیلهای
توجه به آلودگی هوا در انتخاب مد سفر

شاخصهای مولفه ترجیحات کالبدی افراد برای انتخاب محل سکونتشان
قیمت زمین
وجود پارکینگ کافی در خانه
سطح اقتصادی و درآمد همسایگان
کم بودن جرم و جنایت و باال بودن امنیت محله
نزدیکی به اقوام و آشنایان
دسترسی راحت به مرا کز خرید
دسترسی پیاده به مرا کز خرید محلی
دسترسی راحت به پارک و زمین بازی کودکان
دسترسی به مدارس
دسترسی به محل کار
دسترسی به مرا کز مذهبی
دسترسی راحت به اتوبان (ها)

ماخذ(Cao et al. 2006a, 2006b, 2007a, 2007b, 2009b, Handy et al. 2005, 2006):

 .۳روششناسی تحقیق
روش این پژوهش تحلیلی و تبیینی با استفاده از روشهای کمی
است .برای تبیین ارتباط علی میان محیط ساخته شده و رفتار
سفر در الگوهای توسعهای متفاوت ،سه محله متعارف ،مرکزی و
حومهای از محالت شهر تهران انتخاب شد .بنابراین اطالعات مورد
نیاز تحقیق از طریق پرسشنامه ( تدوین براساس شاخصهای سه
شــمــاره سیوپنج جدول  ۳ ،۲و  ۴و اطالعات سفر پیاده به هشت مقصد غیرکاری)
تابستان 1399
در سطح سه محله منیریه ،کوی بیمه و کوی گلستان از سا كنان
ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی جــمـعآوری شــدهاســت .با توجه به مستقل بــودن محدودههای
مطالعاتی و ناهمگن بــودن جامعههای آم ــاری ،تعداد نمونهها
براساس روش نمونهگیری تصادفی ساده براساس رابطه شماره()1
ذیل محاسبه گردید:
						
()1
				
که در آن:
جمعیت هر محله = ،Nحاشی ه خطا (بــازه اطمینان)=  ،0.1=dبا
ضریب اهمیت  ۹۵درصد که ، Z Score = 1.96
با در نظر گرفتن احتمال موفقیت در آزمایش برنولی= 0.5که بیشترین
تعداد نمونه را ارائه میدهد و براساس رابطه
انحراف معیار برابر با  0.25شد.
بدین ترتیب براساس رابطه شماره 1در هر یک از محالت منیریه و
بیمه وگلستان (برحسب جمعیتشان) به ترتیب  ۹۱ ،۹۲و  ۸۸تعداد
پرسشنامه به روش سیستماتیک در سطح محالت از سا کنان
جمعآوری گشت .همچنین تصویر شماره ۲موقعیت و وضعیت
محدودههای مطالعاتی از نظر تعداد مقاصد (فعالیتها) غیرکاری
در سطح محله را نشان میدهد.
برای تعیین شاخصها و مولفههای محیط ساخته شده و نگرشها
و عــادات سفر در محدودههای مــورد مطالعه ابتدا با استفاده از
تحلیل عاملی به صورت ا کتشافی شاخصها و مولفههای محیط
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ساخته شده و نگرشها و عادات سفر در این محدودهها مشخص
شد .در واقــع با استفاده از تحلیل عاملی ا کتشافی شاخصها و
مولفههای تبیین کننده محیط ساخته شده و نگرشها و عادات
سفر بــه طــور جــدا گــانــه بــراســاس اطــاعــات ســه محله مشخص
شدهاند.
در نهایت ،بــرای تبیین ارتــبــاط علی میان محیط ساخته شده
و رفتار سفر از مــدل معادله ساختاری استفاده شــد .مدلهای
معادله ساختاری به طور معمول ترکیبی از مدلهای اندازهگیری
و مدلهای ساختاریاند .بر مبنای مدلهای اندازهگیری محقق
تعریف میکند که کدام متغیرهای مشاهده یا معرفها اندازهگیرنده
کــدام متغیرهای پنهان هستند و بــر پایه مــدلهــای ساختاری
مشخص مـیشــود کــه ک ــدام متغیرهای مستقل دارای تاثیر بر
کــدام متغیرهای وابست هاند و یا این که کــدام متغیرها با یکدیگر
همبستهاند .به این ترتیب با بهرهگیری از این مدلها میتوان به
طور همزمان به ارزیابی کیفیت سنجش متغیرها و مقبولیت اثرات
مستقیم و غیرمستقیم و همچنین تعاملهای تعریف شده میان
متغیرها پرداخت .این که متغیرها از چه مسیرهایی بر یکدیگر
اثر میگذارند و این که اثرگذاری با چه شدت و جهتی اســت ،در
مدلسازی به آن پرداخته میشود .بنابراین در این مقاله از مدل
معادله ساختاری در نرمافزار  AMOSبرای تبیین ارتباطات میان
مولفههای کالبدی و غیرکالبدی و رفتار سفر پیاده استفاده میشود
تا تاثیرات آنها بر یکدیگر را در قالب یک مدل مشاهده نماییم.
 .۴یافتههای تحقیق
 .4.1تفاوت سفر پیاده در الگوهای توسعهای متفاوت
اطالعات سفر براساس تعداد سفرها از خانه به مقاصد غیرکاری
با مد سفر پیاده تنظیم گردید .بدین ترتیب که مقاصد غیرکاری
در هشت قسمت میادین و مغازههای میوه و ترهبار ،مرا کز خرید،
مکانی ب ــرای تفریح مثل پ ــارک و سینما ،بــانــک ،درمــانــگــاه و یا

داروخــانــه ،رستوران و ویتامینه ،مسجد و مرا کز مذهبی و دید و
بازدید طبقهبندی شد .سپس از پرسش شوندگان خواسته شد
تا براساس شش مقیاس «هیچ وقت»۱« ،بار در ماه ۲ « »،یا  ۳بار
در ماه»« ،هفتهای  ۱بار»»،هفتهای ۲و  ۳بار»و»هفتهای  ۴بار و یا
بیشتر» فراوانی سفر به هر یک از مقاصد را مشخص نمایند .برای
به دست آوردن فراوانی سفرها در یک ماه ،مقیاسهای مربوطه
به تصویر ذیل «هیچ وقــت=۱ « ،»۰بار در مــاه=۲ « ، »۱ویا ۳بار در
ماه= « ،»۳هفتهای  ۱بار=»،»۴هفتهای ۲و  ۳بار= »۱۰و»هفته ای
 ۴بار وبیشتر= »۲۰تنظیم گردید .همان طور که در جدول شماره ۵
مشاهده میشود ،محله منیریه از نظر میانگین فراوانی و ما کزیمم

سفر پیاده اختالف بسیاری با دیگر محالت دارد .همچنین کوی
گلستان به عنوان محله حومهای کمترین میزان میانگین فراوانی
سفر پیاده را به خود اختصاص داده است.
 .4.2تفاوت اطالعات جمعیتی_اقتصادی در الگوهای توسعهای
متفاوت
جــدول شماره  ۶اطالعات جمعیتی_اقتصادی را به تفکیک سه
محله نشان میدهد .نکته قابل بحث در جدول شماره  ۶درصد
باالی مالکیت خــودرو در هر سه محله و باال بودن این درصد در
محله کوی گلستان به عنوان محله حومهای است.

جدول شماره  :۵اطالعات سفر در سه محدوده براساس پرسشنامه
محدودههای مطالعاتی

پياده/دوچرخه
۱۸.۲۵
۸۴
۱۶.۷۸
۵۹
۴.۶
۳۰
۱۳.۳۲
۸۴

ميانگين فراوانی سفر
ما كزيمم
ميانگين فراوانی سفر
ما كزيمم
ميانگين فراوانی سفر
ما كزيمم
ميانگين فراوانی سفر
ما كزيمم

منيريه
كوی بيمه
كوی گلستان
مجموع

ی گلستان)
جدول شماره  :۶اطالعات جمعیتی_اقتصادی به تفکیک سه محله مرکزی (منیریه) ،محله متعارف (کوی بیمه) و محله حومهای (کو 
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محالت
تعداد نمونه
میانگین سن
بعد خانوار
درصد زنان
درصد شاغالن
درصد دانشآموزان ودانشجویان
درصد متاهالن
درصد مالکان خودرو (برای خانوار)
درصد افراد دارای گواهینامه
درصد افراد دارای کودکان زیر پنج سال

مركزي
92
37.8
3.39
46.8
45.7
20
67.4
64
77.2
22

متعارف
91
37.8
3.43
45
54
19
68.1
83.5
82.4
18

حومهای
88
38.7
3.74
58
58.2
18
73
96.6
79.5
22

مجموع
271
38.1
3.52
49
53
19
70
81.5
80
21

 .4.3نتایج حاصل از تحلیل عاملی شاخصهای محیط ساخته
شده و شاخصهای نگرشها عادات سفر
شــش مولفه محیط ساخته شــده از ۳۳شــاخــص و چهار عامل
نگرشها و عادات سفر براساس ۱۴شاخص مرتبط به طور جدا گانه
1
با استفاده از روش تحلیل عاملی شناسایی شد .مقدار آزمونKMO
بــرای مولفههای محیط ساخته شــده برابر  ۰.۸۲۴و نگرشها و
عــادات سفر  ۰.۷۸۳است که نشان میدهد همبســتگی موجود
میان دادهها برای تحلیــل آنها مناســب خواهد بود .جدولهای

شماره  ۷و  ۸درصدی از واریانس را که به وسیله هر عامل توضیح
داده میشود و شاخصهای مرتبط به هر یك از عوامل را نشان
میدهند.
شــش عــامــل محیط ساخته شــده بــا مــقــدار وی ــژه بــزرگـتــر از یک
۶۲.۴درصد از تغییرات و چهار عامل عادات سفر با مقدار ویژه بزرگتر
از یک حدود ۶۰درصد از تغییرات را توضیح میدهند .از این رو از
عاملهای یادشده میتوان به عنوان عوامل نشان دهنده محیط
ساخته شده و نگرشها و عادات سفر استفاده نمود.

ط ساخت ه شده
جدول شماره  :۷نتايج به دست آمده از تحليل عاملی شاخصهاي محی 
شاخصها

عامل كاربری زمین

در محله امنی زندگی میکنم( ،)۰.۷۹۲در محله سا کت و آرامی زندگی میکنم ( ،)۰.۷۷۴نماهای دلپذیر در سطح محله
1

ویژ گیهایمحیطمسكونی ()۱۵.۲۶۳

2

دسترسی به بزرگراه ()۱۱.۸۰۷

وجود دارد ( ،)۰.۷۳۳محله برای پیادهروی امن است ( ،)۰.۷۷۰در محله تمیزی زندگی میکنم ( ،)۰.۷۳۳پارکینگ خانه
ی نیاز من برای اتومبیل/هایم است ( ،)۰.۷۱۷تعداد پارکینگ درامتداد خیابانها در مرا کز محله به
به اندازه کافی جوابگو 
اندازه کافی موجوداست ( ،)۰.۶۹۹فضاهای باز محله برای بازی بسیار امن است(.)۰.۶۲۲
نزدیکی به بزرگراهها موجب شده بیشتر از اتومبیل استفاده کنم ( ،)۰.۸۳۰دسترسی راحت به اتوبان(ها) دارم ( ،)۰.۷۵۳به
راحتی با اتومبیل به مرا کز شهری خارج از محله دسترسی دارم ( ،)۰.۶۷۱ترجیح میدهم دسترسی راحت به اتوبان (ها)
داشته باشم ( ،)۰.۴۸۴بسیاری از سفرهای خارج از محله را با اتومبیل میروم(.)۰.۵۴۳
بسیاری از سفرهای خــارج از محله را با اتوبوس و مترو م ـیروم ( ،)۰.۸۲۰نزدیکی به ایستگاه اتوبوس باعث میشود

3

دس ـتــرســی ب ــه سـیـسـتــم حـمـلونـقــل بیشترازاتوبوس استفاده کنم( ،)۰.۸۱۳نزدیکی به ایستگاههای مترو موجب شده که بیشتر از مترو استفاده کنم(،)۰.۷۶۰
عمومی ()۱۱.۵۵۰

نزدیکی به مسیرهای ویژه اتوبوس موجب میشود بیشتر از اتوبوس استفاده کنم( ،)۰.۷۲۹دسترسی راحت به ایستگاههای
مترو دارم ( ،)۰.۶۸۶دسترسی راحت به ایستگاههای اتوبوس و مترو را ترجیح میدهم (.)۰.۵۸۹
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دسترسی راحت به میادین میوه و ترهبار و مغازهها ( ،)۰.۶۶۷دسترسی راحت به مرا کز درمانی (درمانگاه و داروخانه)
4

تنوع مقاصد و قابلیت دسترسی به
آنها ()۹.۴۲۴

( ،)۰.۶۶۰دسترسی راحت به مرا کز خرید محلی(مغازه وپوشا ک)( ،)۰.۶۶۰خدمات و خرده فروشیها به اندازهای است که
میتوانم پیاده و یا با دوچرخه تمام کارهایم را در یک سفر انجام دهم( ،)۰.۶۳۵خدمات و خرده فروشیها به اندازهای است
که میتوانم تمام کارهایم را در یک سفر انجام دهــم( ،)۰.۵۸۸دسترسی به مرا کز خدماتی ( بانک و اداره پست) در سطح

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

محله ( ،)۰.۵۶۸دسترسی راحت به پارک و زمین بازی کودکان( ،)۰.۵۴۳دسترسی راحت به مدرسه (،)۰.۵۰۳
5

بررسی رابطه علی میان محیط ساخته شده و رفتار سفر
در الگوهای توسعه ای مختلف تهران

6

تــرج ـی ـحــات قــابـلـیــت دســت ــرس ــی در دسترسی پیاده به مرا کز خرید محلی(مغازه خورا کوپوشا ک) را ترجیح میدهم( ،)۰.۸۵۴دسترسی راحت به مرا کز خرید را
انتخاب محل سكونت()۸.۱۵۷

ترجیح میدهم (،)۰.۸۳۶دسترسی راحت به پارک و زمین بازی کودکان را ترجیح میدهم (،)۰.۷۷۵

ترا كم ()۶.۲۴۷

تعداد واحد مسكونی در ساختمان ( ،)۰.۷۵۹نوع واحد مسكونی ( ،)۰.۷۱۶تعداد طبقات ()۰.۵۸۷
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.814, n=271

جدول شماره  :۸نتايج به دست آمده از تحليل عاملي شاخصهاي مرتبط با عادات و نگرشهاي سفر
شاخصها

عادات سفر
دوس ـتــدار مدهای غیر اتومبیل

ترجیح میدهم در صورت امکان به جای اتومبیل به صورت پیاده و یا دوچرخه بروم ( ،)۰.۸۷۱برخی اوقات با دوچرخه یا
پیاده راحتتر از رفتن با اتومبیل است ( ،)۰.۸۰۳پیاده رفتن به خیلی جاها را دوست دارم و لذت میبرم ( ،)۰.۷۲۸دوچرخه

۱

شخصی ()۲۲.۱۳۴

۲

وابستگی بــه اتومبیل شخصی برای انجام بسیاری از کارهایم به اتومبیل نیاز دارم ( ،)۰.۸۲۵رفتن به کار بدون ماشین امکان پذیر نیست ( ،)۰.۷۹۸به طور
ً
کلی زمان رفتوآمد زمان تلف شده است ( ،)۰.۷۰۲معموال با اتومبیل نمیروم تا آلودگی هوا کمتر شود (.)۰.۵۹۵-
()۲۰.۴۳۳

سواری را دوست دارم ( ،)۰.۶۵۱ترجیح میدهم در صورت امکان به جای اتومبیل از وسایط حملونقل عمومی استفاده کنم
( ،)۰.۴۹۶استفاده از حملونقل عمومی را دوست دارم (.)۰.۴۵۵

۳
۴

در صورت امکان ترجیج میدهم برای خرید به نزدیکترین مرا کز خرید مراجعه کنم تا به جاهای دورتر بروم ( ،)۰.۷۳۶قیمت

كاهش سفر ()۱۲.۱۶۰

بنزین در انتخاب نوع وسیلهای که میخواهم با آن سفرهای روزانهام راانجام دهم ،تاثیر میگذارد (.)۰.۴۴۱

دوس ـتــدار مــد اتومبیل شخصی
()۹.۲۸۴

از رانندگی لذت میبرم ( ،)۰.۸۱۳سفر با اتومبیل در سطح شهر به طور کلی امنتر از پیاده و دوچرخه است ()۰.۵۸۳
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.783 n=271

1 Kaiser-Meyer-Olkin Measure

 .4.4نتایج حاصل از مدلسازی مدل ساختاری
در مقاله پیشین( )Zebardast & Baghernezhad, 2019تاثیر عوامل
محیط ساخت ه شده ،عادات و نگرشها و خصوصیات جمعیتی و
اقتصادی بر رفتار سفر با استفاده از روش رگرسیون خطی تحلیل
شد و تاثیر شاخصهای كاربری زمین با در نظر گرفتن معیارهای
کنترلی جمعیتی_اقتصادی و نگرشها و عــادات سفر بر فراوانی
سفر_در چهار مدل تدوین شده_ به تفكیك مدهای سفر در سه
محله به دست آمد .در این پژوهش تنها ارتباط میان عوامل موثر بر
رفتار سفر با رفتار سفر دیده شده است و بنابراین تاثیرات مستقیم
و غیرمستقیم این عوامل بر یکدیگر روشن نیست .حال آن که در
مقاله حاضر برای یافتن ارتباطات میان مولفههای محیط ساخته
شده و نگرشها و عادات سفر و خصوصیات جمعیتی_اقتصادی
با یکدیگر و با رفتار سفر پیاده و پاسخ به مفروضات پژوهش ،ابتدا
براساس ده مولفه به دست آمده از دو مدل تحلیل عاملی ،کلیه
روابط میان عوامل و رفتار سفر پیاده در هر سه محله در نرمافزار
 AMOSترسیم شد و سپس با استفاده از اطالعات خروجی نرمافزار
این مدل تصحیح و در نهایت ،مدل نهایی در هر محله ارائه شد.
اعداد به دست آمده بر روی پیكانها وزن رگرسیونی غیراستاندارد
هستند .شاخصهای برازش کلی مدل وضعیت مطلوبی را نشان
میدهد .مقدار کای اسکوئر ( )CMINپایین مدل نشان میدهد که
مدل مطلوبی است.

جدول شماره :۹ضرایب مدل تحلیل ساختاری مولفههای موثر بر فراوانی سفر پیاده در محله منیریه
مولفه

مولفه

موثر از

P

Estimate

وابستگی به اتومبیل شخصی

<---

تعداد اتومبیل

1

***

.217

دوستدار مدهای غیراتومبیل شخصی

<---

تعداد اتومبیل

***

-.229

ترجیحات قابلیت دسترسی به مقاصد

<---

تعداد اتومبیل

.017

وابستگی به اتومبیل شخصی

<---

دسترسی به سیستم حملونقل عمومی

***

-.565

تعداد اتومبیل

<---

دسترسی به سیستم حملونقل عمومی

.023

-.337

دوستدار مدهای غیراتومبیل شخصی

<---

دسترسی به سیستم حملونقل عمومی

***

.333

دسترسی به سیستم حملونقل عمومی

2

-.106

<---

فراوانی سفر پیاده

.017

4.044

تنوع مقاصد

<---

فراوانی سفر پیاده

.014

3.893

ترجیحات قابلیت دسترسی به مقاصد

<---

فراوانی سفر پیاده

***

4.068

Chi-square: 16.6 P:0.166
ارتباط در سطح  P<0.05تفاوت معناداری با صفر دارد و نشان از برازش خوب

 1نــمــاد*** نشان میدهد  P<0.001که بــراســاس نتایج تحلیل ساختاری

2

شاخص جزئی برازش ،کلیه بارهای عاملی دارای تفاوت معناداری با صفر هستند.

مدل در سطح  ۹۵درصد اطمینان است.
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 .4.4.1مدل ساختاری فراوانی سفر پیاده در محله منیریه
رواب ــط میان مولفههای محیط ساخته شــده ،ترجیحات افــراد
برای انتخاب محل سكونت ،نگرشها وعادات سفر و خصوصیات
جمعیتی_اقتصادی و رفتار سفر پیاده در محله منیریه در تصویر
شماره ۳آورده شده است .همان طور كه مشاهده میشود ،مولفه
تنوع فعالیتها و قابلیت دسترسی به آنها ( )۳.۸۹به عنوان عامل
محیط ساختهشده به طور مستقل و مستقیم بر رفتار سفر پیاده
تاثیر میگذارد .اما از سوی دیگر ترجیحات قابلیت دسترسی برای
انتخاب سکونت ( )۴.۰۷نیز به طور مستقل و مستقیم بر فراوانی

سفر پیاده تاثیر دارد .تاثیر مولفه دسترسی به حملونقل عمومی
( )۴.۰۴بر رفتار سفر پیاده مستقیم هست اما مستقل نیست .به این
صورت که از متغیر تعداد اتومبیل (شاخص جمعیتی_اقتصادی) و
دو مولفه وابستگی به خودروی شخصی و دوستدار مدهای سفر
غیراتومبیل شخصی (مولفههای عــادات سفر) تاثیرپذیری دارد.
نکته قابل اهمیت در این مدل این است که با وجود این كه تعداد
اتومبیل (شاخص جمعیتی_اقتصادی) تاثیر مستقیم بر رفتار سفر
پیاده نداشته ،از مولفههای وابستگی به خودروی شخصی ()۰.۲۲
و دوستدار مدهای سفر غیراتومبیل شخصی ( ) -۰.۲۳به عنوان
مولفههای عادات سفر و ترجیحات قابلیت دسترسی برای انتخاب
سکونت ( )-۰.۱۱تاثیر گرفته است .در نهایت شاخص تعداد اتومبیل
با تاثیر منفی ( )-۰.۳۴بر دسترسی به حملونقل عمومی به عنوان
مولفه محیط ساخت ه شده ،بر رفتار سفر پیاده تاثیر گذاشته است
(جدول شماره  ۹ضرایب رگرسیون و تصویر شماره .)۳
باوجود تاثیر مثبت و مستقل مولفه تنوع فعالیت به عنوان مولفه
محیط ساخته شده بر رفتار سفر پیاده در محله منیریه ،مولفه
ترجیحات قابلیت دسترسی برای سکونت نیز تاثیر مثبت و مستقل
دارد و نشان میدهد که سا کنان ،محله منیریه را به دلیل این که
دسترسی راحت پیاده به مقاصد داشته است ،انتخاب کردهاند .از
سوی دیگر مولفههای عادات و نگرشهای سفر و تعداد اتومبیل در
این محله بر مولفه دسترسی به حملونقل عمومی تاثیر گذاشته
اســت .با توجه به تاثیرات غیرمستقیم نیز مشاهده میشود که
نگرشها و عــادات سفر از یک طرف با تاثیر بر تعداد اتومبیل و از
طرف دیگر به صورت مستقیم بر استفاده از حملونقل عمومی بر
رفتار سفر پیاده تاثیر میگذارند .در مجموع میتوان اذعان داشت
که در محله منیریه ،عادات و نگرشهای سفر و ترجیحات قابلیت
دسترسی برای انتخاب محل سکونت تاثیر بسزایی بر رفتار سفر
داشته که این امر پدیده خود انتخابی را نشان میدهد .اما با این
حــال تاثیر مستقیم و مستقل محیط ساخته شــده بر رفتار سفر
پیاده از طریق افزایش مولفه تنوع مقاصد و قابلیت دسترسی به
آنها نیز مشاهده میشود.

تصویر شماره  :۳مدل تحلیل ساختاری مولفههای موثر بر فراوانی سفر پیاده در محله منیریه
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 .4.4.2مدل ساختاری فراوانی مد سفر پیاده در كوی بیمه
دسترسی به حملونقل عمومی (مولفه محیط ساخت ه شــده)،
دوستدار مد اتومبیل شخصی (مولفه نگرشها و عــادات سفر) و
تعداد اتومبیل و سن (شاخصهای جمعتی_اقتصادی) به ترتیب
تاثیر مستقیم مثبت ( ، )۴.۶۳منفی ( ،)-۴.۱۵منفی ( )-۳.۷۲و
مثبت ( )۰.۲۹بر رفتار سفر پیاده در کوی بیمه دارنــد .نکته حائز
اهمیت همبستگی منفی تعداد اتومبیل با دسترسی به سیستم
حملونقل عمومی و سن است.
بررسی روابط غیرمستقیم نشان میدهد که مولف ه تنوع مقاصد و
قابلیت دسترسی ( )-۰۲۱با دوستدار مد اتومبیل شخصی ارتباط

معکوس دارد .ایــن امــر نشان میدهد که محیط ساخته شده
با تاثیر بر نگرشها و عادات سفر میتواند بر رفتار سفر پیاده تاثیر
بگذارد .بنابراین در کوی بیمه به عنوان محله متعارف ،مولفههای
محیط ساخته شده بر نگرشها و عادات سفر تاثیرگذار بودند که
نشان میدهد با ارتقا و یا کاهش این مولفهها میتوان موجب
افزایش فراوانی سفر پیاده شد .روابــط میان مولفههای محیط
ساخته ش ــده ،ترجیحات اف ــراد ب ــرای انــتــخــاب محل سكونت،
نگرشها وعادات سفر و خصوصیات جمعیتی_اقتصادی و فراوانی
سفر پیاده در كوی بیمه در جدول شماره  ۱۰و تصویر شماره  ۴آورده
شده است.

جدول شماره  :۱۰ضرایت رگرسیونی مدل تحلیل ساختاری مولفههای موثر بر فراوانی مد سفر پیاده در كوی بیمه

بررسی رابطه علی میان محیط ساخته شده و رفتار سفر
در الگوهای توسعه ای مختلف تهران

مولفه
دوستدار مد اتومبیل شخصی
دوستدار مد اتومبیل شخصی
فراوانی سفر پیاده
فراوانی سفر پیاده
فراوانی سفر پیاده
فراوانی سفر پیاده

موثر از
<--<--<--<--<--<---

مولفه
سن
تنوع مقاصد و قابلیت دسترسی
دسترسی به سیستم حملونقل عمومی
دوستدار مد اتومبیل شخصی
سن
تعداد اتومبیل
Chi-square: 12 P=0.101

تصویر شماره  :۴مدل تحلیل ساختاری مولفههای موثر بر فراوانی مد سفر پیاده در كوی بیمه

Estimate
-.029
-.206
4.632
-4.148
.290
-3.721

P
***
.027
***
.014
.013
0.09

 .4.4.3مدل ساختاری فراوانی مد سفر پیاده در كوی گلستان
روابط میان مولفههای محیط ساختهشده ،ترجیحات افراد برای
انتخاب محل سكونت ،نگرشها و ع ــادات سفر و خصوصیات
جمعیتی_اقتصادی و فراوانی سفر پیاده در كوی گلستان در تصویر
شماره  ۵و ضرایت رگرسیونی ()Chi-square: 16.7در جدول شماره
 ۱۱آورده شــده اســت .مولفههای ترا کم ( )-۸.۹۷و دسترسی به
بزرگراه ( )-۴.۵۸و کاهش طول سفر( )۴.۱۷و سن ( )۰.۲۷به طور
مستقیم بر تعداد سفر پیاده در این محله تاثیر میگذارند.
از تحلیل مدل میتوان چنین گفت افزایش ترا كم در این محله
موجب كاهش تعداد سفر پیاده شد .در واقع با افزایش یک واحد
ُ
ترا كم (واحــد مسكونی و یا طبقه) حدود نه سفر با پیاده كاهش
مییابد .نكته قابل مالحظه در این مدل تاثیر مولفه تنوع و قابلیت
دسترسی و دسترسی به بزرگراه ،از طریق كاهش ( )۰.۲۸و افزایش

( )-۰.۵۵طول سفر به طور غیرمستقیم بر رفتار سفر پیاده تاثیر
مـیگــذارد .تعداد اتومبیل با تاثیر بر دسترسی به بــزرگــراه ()۰.۲۷
و با همبستگی با شاخص سن بر رفتار سفر تاثیر منفی میگذارد.
در مجموع بــاوجــود تاثیر مولفههای نگرشها و ع ــادات سفر و
خصوصیات جمعیتی_اقتصادی ،مولفههای محیط ساختهشده
به طور مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار سفر تاثیر گذاشته و نشان
میدهد با کاهش ترا کم (به طور مستقیم و مستقل) و دسترسی
به بزرگراه (به طور مستقیم) و افزایش تنوع قابلیت دسترسی (به
طور غیرمستقیم) موجب افزایش تعداد سفر پیاده شد و از آنجایی
که مولفههای محیط ساخت ه شده بر مولفه نگرشها و عادات سفر
تاثیر گذاشته اســت ،نشان میدهد که رابطه علی میان محیط
ساختهشده و رفتار سفر پیاده وجود دارد.

جدول شماره  :۱۱ضرایت رگرسیونی مدل تحلیل ساختاری مولفههای موثر بر فراوانی مد سفر پیاده در كوی گلستان
مولفه
دسترسی به بزرگراه
دسترسی به بزرگراه
کاهش طول سفر
کاهش طول سفر
کاهش طول سفر
فراوانی سفر پیاده
فراوانی سفر پیاده
فراوانی سفر پیاده
فراوانی سفر پیاده

موثر از
<--<--<--<--<--<--<--<--<---

مولفه
تعداد اتومبیل
ترا کم
سن
تنوع مقاصد
دسترسی به بزرگراه
دسترسی به بزرگراه
ترا کم
کاهش طول سفر
سن

Estimate
.275
-.906
.015
.284
-.551
-4.579
-8.975
4.167
.268

P
***
***
.004
***
***
.001
***
***
***
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تصویر شماره  :۵مدل تحلیل ساختاری مولفههای موثر بر فراوانی مد سفر پیاده در كوی گلستان

 .۵نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تبیین ارتباط علی میان محیط ساخته
شده و رفتار سفر در سه محله منیریه به عنوان محله مرکزی ،محله
کوی بیمه به عنوان محله متعارف و محله گلستان به عنوان محله
حومهای (اتومبیل محور) در پی کشف مولفههای موثر محیط
ساختهشده بر رفتار سفر با درنظر گرفتن پدیده خودانتخابی بوده
است .بنابراین در این پژوهش با استفاده از تحلیل مدل سازی

مدل ساختاری ،ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم میان مولفههای
مــحــیــط ســاخــت ـ ه شـ ــده ،شــاخ ـصهــای جــمــعــیــتــی_اقــتــصــادی،
مولفههای نگرشها و ع ــادات سفر در کنار ترجیحات قابلیت
دسترسی به فعالیتها برای انتخاب محیط مسکونی با رفتار سفر
(فراوانی مد سفر پیاده) سنجیده شد .برای یافتن ارتباط علی میان
محیط ساختهشده و رفتار سفر دو حالت در نظر گرفته شد )۱( :ا گر
مولفههای محیط ساخت ه شده بر رفتار سفر و یا دیگر عوامل موثر بر
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آن تاثیر گذارد ،آنگاه آن مولفه بر رفتار سفر با وجود لحاظ کردن دیگر
معیارها بر رفتار سفر موثر است و میتواند به عنوان مولفهای که با
رفتار سفر ارتباط علی دارد ،معرفی شود )۲( ،ا گر نگرشها و عادات
سفر و ترجیحات افراد برای سکونت در محالت بر مولفههای محیط
ساختهشده و یا رفتار سفر تاثیر بگذارند ،آنگاه پدیده خودانتخابی
صورت گرفته و افــراد به دلیل گرایش به پیادهروی و یا برعکس،
محل سکونتشان را انتخاب کردهاند و مولفههای محیط ساخته
شده ارتباط علی با رفتار سفر ندارند .در این راستا ،ابتدا با استفاده از
پرسشنامه از سا کنان محالت در خصوص شاخصها و ویژگیهای
مولفههای یادشده اطالعات جمعآوری شد .سپس با استفاده از
ط مسكونی ،دسترسی
ی محی 
تحلیل عاملی پنج مولفه ویژگیها 
به بزرگراه ،دسترسی به سیستم حملونقل عمومی ،تنوع مقاصد و
قابلیت دسترسی به آنها ،مترا كم بودن به عنوان مولفههای محیط
ساختهشده و یک مولفه ترجیحات قابلیت دسترسی در انتخاب
محل سكونت (که از نتایج روش تحلیل عاملی ویژگیهای محیط
ساختهشده ،استخراج شده است) و چهار مولفه دوستدار مدهای
غیر اتومبیل شخصی ،وابستگی به اتومبیل شخصی ،كاهش طول
سفر و دوستدار مد اتومبیل شخصی به عنوان مولفههای نگرشها
و عادات سفر تعیین شدهاند .در نهایت برای سنجش ارتباطات
مــیــان ایــن مولفهها در هــر محله ،از تحلیل مــدل س ــازی مدل
ساختاری در نرمافزار  AMOSاستفاده شد.
نتایج کلی از مقایسه و تحلیل ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم
مولفهها با رفتار سفر هر سه محله حا کی از آن است که مولفههای
محیط ساخته شــده در هــر ســه محله بــر رفــتــار سفر پــیــاده تاثیر
مستقیم داشتهاند (جدول شماره  .)۱۲به گونهای که مولفه تنوع
مقاصد و قابلیت دسترسی به آنها در محله مرکزی به طور مستقیم
و در محلههای حومهای و متعارف به صورت غیرمستقیم بر رفتار
سفر پیاده تاثیر مثبت دارد .همچنین تعداد اتومبیل به عنوان
ویژگی جمعیتی_اقتصادی در مدل کوی بیمه ارتباط مستقیم و
در دو مدل دیگر با تاثیر بر محیط ساخته شده بر رفتار سفر موثر
بــوده اســت .در محله مرکزی ،عــاوه بر ایــن که مولفه ترجیحات
قابلیت دسترسی در انتخاب محل سکونت به طــور مستقیم و
مستقل بر رفتار سفر پیاده تاثیر گذاشته ،مولفههای نگرشها و

عــادات سفر و مالکیت اتومبیل شخصی بر مولفه محیط ساخته
شده تاثیر گذاشتهاند .بنابراین باوجود تاثیر مستقیم مولفههای
محیط ساختهشده بر رفتار سفر پیاده در محله منیریه ،مولفههای
نگرشها و عــادات سفر به طور غیرمستقیم و ترجیحات قابلیت
دسترسی در انتخاب محل سکونت به طور مستقیم تاثیر گذاشتهاند
و این امر نشان میدهد که پدیده خودانتخابی در این محله وجود
دارد .یعنی افراد برای این که تمایل به پیادهروی دارند ،این محله
را بــرای سکونت انتخاب کردهاند .حال آن که در دو محله دیگر
یعنی متعارف و حومهای عالوه بر تاثیر مستقیم مولفههای محیط
ساختهشده بر رفتار سفر ،این مولفهها بر نگرشها و عادات سفر
نیز تاثیر میگذارند .این امر نشان میدهد که مولفههای محیط
ساخت ه شده با رفتار سفر در این دو محله رابطه علی دارد .یا به
دیگر سخن با تغییر در مولفههای محیط ساختهشده عالوه بر تاثیر
مستقیم ،میتوان از طریق تاثیر بر نگرشها و عادات سفر سا کنان
بر رفتار سفر تاثیر گذاشت.
در مجموع ،از آنجایی که در محله مرکزی مولفه تنوع مقاصد و
میزان دسترسی به آنها به عنوان مولفه محیط ساخته شده به
طور مستقیم و مستقل بر رفتار سفر تاثیر میگذارد میتوان اذعان
داشت با ارتقای مولفههای تنوع مقاصد و میزان دسترسی به آنها
و دسترسی به حملونقل عمومی در هر محله میتوان فراوانی
سفر پیاده را افزایش داد .بنابراین در ایــن پژوهش نشان داده
شد که با در نظر گرفتن پدیده خود انتخابی ،همچنان مولفههای
محیط ساخت ه شده و رفتار سفر پیاده رابطه علی داشته و با تغییر
ویژگیهای آن میتوان این مد سفر را در سطح محالت ترغیب
نمود .در نهایت با مقایسه نتایج این پژوهش که ارتباطات مستقیم
و غیرمستقیم مولفههای پژوهش را در یک کل با استفاده از روش
مدلسازی ساختاری تحلیل نموده با پژوهش زبردست و باقرنژاد
( )2019که ارتباط همین مولفهها را با استفاده از روش تحلیل
رگرسیون با تعداد سفر پیاده در سه محله ارزیابی نموده است ،می
توان مشاهده کرد که با توجه به پیچیدگی و برهمکنش مولفهها
بر یکدیگر ،ارزیابی ارتباطات غیرمستقیم با مدلهای پیچیده در
مطالعات شهری امری ضروری است تا بتوان تحلیلهای بهتر و
واقع گرایانهتری ارائه نمود.
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