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چکیده
که یکی از سئواالت اصلی در حوزه  یافتن ارتباط علی میان مولفه های محیط ساخته  شده و رفتار سفر حدود دو دهه است 
گرایش مردم برای انتخاب محل زندگی  که به  کنان  ارتباط میان رفتار سفر و محیط ساخته  شده است. خودانتخابی سا
که این رابطه را مخدوش می کند. آیا افراد  کلیدی است  گرایشات و عادات سفرشان مربوط می شود، یک مسئله  براساس 
به دلیل تمایل به پیاده روی، محله هایی با قابلیت پیاده روی را برای سکونت می گزینند و در نتیجه دلیل باال بودن سفر 
گرایشات و ترجیحات سفر آنها بازمی گردد و یا برعکس چون در محالت با قابلیت پیاده روی سکونت دارند،  پیاده آنها به 
که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده است. در این راستا، این پژوهش، ارتباطات  بیشتر پیاده می روند، مسئله ای است 
از  را با جمع آوری 273 پرسشنامه  بر رفتارسفر پیاده  کالبدی و غیرکالبدی موثر  مستقیم و غیرمستقیم میان مولفه های 
کالنشهر تهران و استفاده از روش تحلیل  کنان سه محله با الگوهای توسعه ای متفاوت مرکزی، متعارف و حومه ای در  سا
که در دو محله متعارف و حومه ای مولفه های محیط  کی از آن است  کرده است. یافته ها حا عاملی و تحلیل مسیر ارزیابی 
ساخته  شده از جمله تنوع مقاصد و میزان دسترسی به آنها و دسترسی به حمل ونقل عمومی و کاهش دسترسی به بزرگراه  بر 
نگرش ها و عادات سفر تاثیر گذاشته اند. حال آن که در محله مرکزی، مولفه های نگرش ها و عادات سفر بر مولفه های محیط 
گذاشته اند. با این حال در محله مرکزی،  ساخته  شده و از سوی دیگر ترجیحات انتخاب سکونت بر فراوانی سفر پیاده تاثیر 
همچنان مولفه  محیط ساخته  شده )تنوع مقاصد و دسترسی به آنها( تاثیر مستقیم و مستقل بر رفتار سفر پیاده داشته اند. 
گرفتن پدیده خودانتخابی، همچنان مولفه های محیط ساخته  شده و رفتار سفر پیاده رابطه  بنابراین در مجموع با در نظر 
علی داشته و با تغییر ویژگی های آن )افزایش تنوع مقاصد و میزان دسترسی به آنها، افزایش دسترسی به حمل و نقل عمومی 

کاهش دسترسی به بزرگراه( می توان این مد سفر را در سطح محالت ترغیب نمود. و 

گان کلیدی: رفتار سفر، محیط ساخته  شده، خودانتخابی، رابطه علی، تحلیل مسیر.  واژ
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جمعیتی_افتصادی رابطه میان محیط ساخته شده و رفتار سفر را 
مخدوش می کنند؟  بنابراین با توجه به اهمیت شهر تهران و معضل 
اصلی رفت وآمد در آن، پژوهش حاضر در پی آن است تا با بررسی 
تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم ویژگی های محیط ساخته شده و 
کنان بر رفتار سفر پیاده در سه محله با  عادات و نگرش های سفر سا
الگوهای توسعه ای متفاوت مرکزی )منیریه(، متعارف )کوی بیمه( 
گلستان( شهر تهران، ارتباط علی  و حومه ای یا اتومبیل محور )کوی 
گرفتن پدیده  میان محیط ساخته  شده و رفتار سفر پیاده )با در نظر 

خودانتخابی( را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد.
محیط  »رابــطــه  زمینه  در  تجربی  و  نظری  متون  ابــتــدا  ادامـــه  در 
خودانتخابی «  پدیده  گرفتن  نظر  در  با  سفر  رفتار  و  ساخته  شده 
بررسی می شود. سپس در بخش روش شناسی، داده ها و متغیرها 
و روش ها و رویکردهای استفاده شده، آورده شده و در بخش بعدی 
تحلیل نموده و در نهایت یافته های اصلی پژوهش بحث می شود.

 
ساخته محیط ارتباط بر خودانتخابی اثر نظری: چارچوب .2

شدهورفتارسفر
رفتار  و  شــده  ساخته  محیط  میان  ارتباط  گسترده ای  تحقیقات 
ارتباط  زمینه  در  اندکی  پژوهش های  اما  کرده اند،  ارزیابی  را  سفر 
گرفته است.  رفتار سفر صــورت  و  علی میان محیط ساخته  شده 
محل  انتخاب  ــرای  ب مــردم  گرایش  به  که  کنان  سا خودانتخابی 
گرایشات و عادات سفرشان مربوط می شود، یک  زندگی براساس 
بسیاری  را مخدوش می کند.  رابطه  این  که  کلیدی است  مسئله 
خودانتخابی  مــوضــوع  ــود  وج دلیل  بــه  کــه  معتقدند  محققان  از 
کنان، همبستگی میان ویژگی های محیط ساخته  شده و رفتار  سا
 Lin et al.( می شود  مرتبط  افــراد  سفر  عــادات  و  نگرش ها  به  سفر 
2016(. در سال 2006 هاندی و همکاران برای کشف نقش نگرش ها 
پیاده روی،  و  شده  ساخته   محیط  میان  رابطه  در  سفر  عــادات  و 
با محیط ساخته  شده، نگرش ها و ترجیحات  را  رابطه پیاده روی 
مورد بررسی قرار دادند. این مقاله این سئوال را مطرح می نماید 
واحــدهــای  مــی دهــنــد،  ترجیح  را  پــیــاده روی  کــه  کنانی  ــا سا آی کــه 
که بیشتر مناسب پیاده روی است را انتخاب می کنند؟  همسایگی 
گرفتن  که حتی با در نظر  نتایج حاصل از تحلیل ها نشان می دهد 
ترجیحات و نگرش های افراد، محیط ساخته  شده تاثیر بسزایی بر 

رفتار پیاده دارد.
در  پیشین  تحقیقات  تحلیل  از  پس  همکاران  و  کــااو  تحقیقی  در 
به  سفر،  رفتار  بر  ساخته  شده  محیط  در  تغییر  تاثیرات  خصوص 
گرفتن بسیاری از عوامل  که با وجود در نظر  این امر اشاره می کنند 
این  غــیــره،  و  جمعیتی_اقتصادی  ویــژگــی هــای  و  عینی  و  کـــی  ادرا
تحقیقات تمامی ارتباطات میان این عوامل را بررسی نکرده اند_ به 
کتورهای عادات و نگرش های سفر را بر انتخاب  عنوان مثال تاثیر فا
و  پیچیده تر  مدل  راستا  این  در  نگرفته اند.  نظر  در  زندگی  محیط 
 Cao( کامل تری برای بررسی ارتباط عوامل یادشده ارائه می دهند

.)et al., 2007b
محققان اطالعات نگرش ها و عــادات، رفتار سفر و غیره را از 547 
شمال  در  متعارف  و  حــومــه ای  همسایگی  واحـــد  هشت  کــن  ســا

1.مقدمه
و  ساخته شده  محیط  تعامل  به  مربوط  مطالعات  کثر  ا یافته های 
که الگوهای توسعه ای متفاوت محالت  کی از آن است  رفتار سفر حا
کنان  سا مثال  عنوان  به  می گذارند.  سفر  رفتار  بر  متفاوتی  تاثیر 
محالت حومه ای نسبت به محالت مرکزی بیشتر رانندگی می کنند و 
که تحقیقات ارتباط میان محیط  کمتر پیاده می روند. با وجود این 
 Boer et al.2007, Cao( کرده اند تأیید  را  ساخته شده و رفتار سفر 
 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,
سئوال  این  اما   )2006, Rodriguez, Joo, 2004, Zhang, 2004.
مطرح می شود: آیا شاخص ها و مولفه های محیط ساخته شده به 
طور مستقیم بر رفتار سفر تاثیر می گذارند و یا ترجیحات و نگرش ها 
گذاشته  تاثیر  سکونتشان  محل  انتخاب  بر  افـــراد  سفر  عـــادات  و 
گر پاسخ به سئوال دوم مثبت باشد، آنگاه تاثیر مولفه های  است؟ ا
افراد  ترجیح  موضوع  به  بیشتر  سفر  رفتار  بر  ساخته شده  محیط 
برای رفتار سفر مشخص و انتخاب مکان خاص مناسب آن رفتار 
می دهند  ترجیح  کــه  افـــرادی  دیگر  عبارتی  بــه  مــی شــود.  مــربــوط 
امکان  که  می کنند  سکونت  محله ای  در  کنند،  پیاده روی  بیشتر 
پیاده روی را فراهم می نماید و به این ترتیب سفرهای بیشتری را به 
صورت پیاده انجام می دهند. در این صورت با وجود ارتباط میان 
مولفه های محیط ساخته  شده و رفتار سفر، نمی توان رابطه علی 
که با تغییر در  گرفت  میان آنها یافت و نمی توان به صراحت نتیجه 
مولفه های محیط ساخته  شده می توان بر رفتار سفر به خصوص در 

محالت حومه ای و اتومبیل محور تاثیر گذاشت. 
یافتن ارتباط علی میان مولفه های محیط ساخته شده و رفتار سفر 
ارتباط  حــوزه  در  اصلی  سئواالت  از  یکی  که  است  دهه  دو  حــدود 
 Cao et al., 2007a&b,(میان رفتار سفر و محیط ساخته شده است
 2009a, 2010, Circella, 2008, Handy et al., 2006, Lin et al.,
این   .)2016, Lund, 2006, Schwanen & Mokhtarian, 2007
این  می کنند.  مطرح  را  خودانتخابی  نام  به  مفهومی  تحقیقات، 
مقاله نیز با هدف تحلیل رابطه علی میان رفتار سفرپیاده و محیط 
کالبدی  با بررسی عوامل  ساخته  شده، در پاسخ به سئوال فوق، 
متفاوت  توسعه  ای  الگوی  سه  در  رفتارسفر  بر  موثر  غیرکالبدی  و 
میان  علی  ارتــبــاط  محور(  حومه ای)اتومبیل  و  متعارف  مــرکــزی، 

محیط ساخته شده و رفتار سفر پیاده را تحلیل می نماید. 
پایین  و  شخصی  اتومبیل  با  سفر  تعداد  بــودن  بــاال  دیگر  ســوی  از 
و  عمومی(  حمل ونقل  و  )پیاده  سفر  مدهای  دیگر  فراوانی  بــودن 
شهروندان  میان  در  شخصی  اتومبیل  به  حد  از  بیش  وابستگی 
 Zebardast & Baghernezhad,( متفاوت  توسعه ای  الگوهای  در 
که آیا حجم باالی ترافیک در  این سئوال را مطرح می کند   )2019
کنان مربوط است و  این شهر بیشتر به نگرش ها و عادات سفر سا
یا الگوهای توسعه ای متفاوت با ویژگی های محیط ساخته شده 
متفاوت با رفتار سفر افراد ارتباط علی دارند؟ آیا عوامل غیرکالبدی 
از جمله پدیده خودانتخابی، نگرش ها و عادات سفر و ویژگی های 
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در  تغییر  آنها،  ارتباطات  و  جمعیتی_اقتصادی  تغییرات  و  جــاری 
محیط ساخته  شده از نظر آماری ارتباط بسیاری با تغییرات رفتار 
کیفیات محیط ساخته  شده موجب  سفر دارد. 3( ارتقای برخی از 
فعالیت  امکانات  جذابیت،  قبیل:  از  می شود  پیاده روی  افزایش 
تحقیقات   1 شماره  جدول  در  پذیری.  اجتماع  و  امنیت  فیزیکی، 
تجربی در زمینه چگونگی ارتباط محیط ساخته  شده و رفتار سفر و 
تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم مولفه های موثر بر رفتار سفر به طور 

خالصه آورده شده است.
توسعه  کز  مرا به  که  خانوارهایی  بر  تمرکز  با  دیــگــری،  تحقیق  در 
نقل  کالیفرنیا  در  ریلی  ایستگاه های  نــزدیــک  محور  حمل ونقل 
که یک سوم پرسش شوندگان دسترسی  کرده اند، یافته اند  مکان 
به حمل ونقل عمومی را جزو سه دلیل اصلی برای زندگی در این 
که دسترسی به حمل ونقل  کرده اند. همچنین آنهایی  کز اعالم  مرا
کرده اند،  عمومی را مهمترین دلیل برای انتخاب این مکان اعالم 

کرده اند، جمع آوری و تاثیر  که یک سال اخیر نقل مکان  کالیفرنیا 
آنها بر مد سفر با اتومبیل به تنهایی و مد پیاده و اتومبیل را باهم 
در  تغییر  که  می دهند  نشان  تحقیق  یافته های  کرده اند.  بررسی 
فضای باز خانه ها )پارکینگ و حیاط( تاثیر مستقیم بر تغییرات در 
رفتار سفر دارد. نقل مکان به ساختمان هایی با فضای باز بیشتر، 
رفتار رانندگی را تشویق می کند و آن خود به دلیل تاثیر فضای باز 
کتورهای  فا از  برخی  همچنین  اســت.  اتومبیل  مالکیت  میزان  بر 
بر  تاثیرشان  طریق  از  جمعیتی_اجتماعی  و  ترجیحات  و  عــادات 
رانندگی  بر رفتار  اتومبیل  تغییر در محیط ساخته  شده و مالکیت 
را  تحقیق  این  از  آمده  دست  به  نتایج  نهایت  در  می گذارند.  تاثیر 
و نگرش های سفر  کرده اند: 1( عادات  در سه دسته تقسیم بندی 
و ترجیحات افراد به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر رفتار سفر از 
طریق تاثیر بر انتخاب مکان سکونتشان و تاثیر بر مالکیت اتومبیل، 
نگرش های  و  عــادات  گرفتن  نظر  در  2( باوجود  می گذارند.  تاثیر 

جدولشماره1:تحقیقاتتجربیدرزمینهچگونگیارتباطمحیطساختهشدهورفتارسفر

نتیجههدف تحقیقمحققان

Handy & Clifton)2001(
وابستگی  کاهش  ــرای  ب محلی  خرید  کز  مرا تاثیر 
خرید  کز  مرا تا  پیاده  سفرهای  تعداد  و  اتومبیل 

محلی

کز خرید بر فراوانی مد پیاده تاثیر می گذارد اما امکان رفتن پیاده به  ویژگی های مرا
کز است. کز خرید تا حدودی موثر از تمایل در پیاده روی تا این مرا مرا

Boarnet, & Crane)2001(کاربری زمین بر فاصله و مدهای سفر بررسی تاثیر 
کاهش فاصله و بدین ترتیب افزایش مدهای سفر با  کز تجاری موجب  نزدیکی به مرا

کم در سفرهای غیرکاری شده است. سرعت 
Cao,Mokhtarian, Handy 
)2007a(,

و  خـــودرو  مالکیت  و  ساخته  شــده  محیط  رابطه 
فراوانی اتومبیل شخصی

تاثیر فراواني مالکیت اتومبیل شخصي بر رفتار سفر.

Handy, Cao, 
Mokhtarian,)2006(

تاثیر ترجیحات افراد در رابطه محیط ساخته  شده 
و پیاده روی

اقتصادی_ خصوصیات  جمله  از  دیگری  عوامل  واحدهمسایگی،  نــوع  بر  عــالوه 
جمعیتی و عادات سفر و شاخص هایی از قبیل فضای پارکینگ و فاصله رفت وآمد 

نیز بر انتخاب نوع وسیله نقلیه تاثیر بسزایی دارند.
Circella,Mokhtarian, Handy 
)2008(,

و  رفتارها/نگرش ها  زمین،  کاربری  روابــط  یافتن 
رفتار سفر

نگرش ها بر انتخاب محل سکونت و رفتار سفر با اتومبیل تاثیر گذاشته و دو شاخص 
آخری با هم مرتبطند.

Cao, Mokhtarian,  Handy 
)2009b(

تعداد  و  مسکونی  محیط  مــیــان  رابــطــه  بــررســی 
نظر  در  و  مختلف  مدهای  با  غیرکاری  سفرهای 

گرفتن ویژگی های خودانتخابی

تاثیر  و  دارد  مــد  ســه  هــر  بــا  سفر  تولید  بــر  بسیاری  تاثیر  سفر  نگرش  و  ترجیحات 
کیفیات آن( بر رفتار سفر پس  ویژگی های واحدهمسایگی) محیط ساخته  شده و  
کنترل ترجیحات و نگرش ها همچنان بارز است. همچنین ترجیحات/نگرش ها  از 
و محیط ساخته  شده در تاثیر بر سفرهای غیرموتوری نقش پررنگ تری از تاثیر در 

سفرهای با اتومبیل و حمل ونقل عمومی داشته اند.

Handy, Cao, Mokhtarian, 
)2005(

بررسی چگونگی رابطه میان محیط ساخته  شده 
و رفتار سفر

کاهش  کاربری زمین بر  ارزیابی تاثیر سیاست های 
تعداد سفر با اتومبیل است. 

سه معیار عینی تعداد مغازه های مواد غذایی و تعداد داروخانه در 1600 متر و تعداد 
تئاتر در فاصله 400 متری ارتباط بسیاری با تغییر در VMD دارد. این نتایج نشان 
که تغییر در محیط ساخته  شده با تغییر در رانندگی مرتبط بوده و  دهنده آن است 

عامل قابلیت دسترسی تاثیر معکوس بسیاری بر میزان رانندگی دارد.

Cao, Fan. )2012(.
کم بر رفتار سفر در سه بخش مسافت طی  تاثیر ترا
شده به وسیله افــراد، مدت سفر با وسایل نقلیه 

شخصصی و مدت سفر با حمل ونقل عمومی 

گذاشته و پس از آن بر  خودانتخابی بیشتر بر مد سفر با وسایل نقلیه شخصی تاثیر 
سفر با حمل ونقل 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.

Zhou, Kockelman )2008(

بررسی تاثیر محیط ساخته شده و خودانتخابی بر  
میزان مسافت طی شده به وسیله وسایل نقلیه 
موتوری در مناطق روستایی_حومه ای و شهری_

مرکز شهر 

خودانتخابی میزانی در حدود 10 تا 42 درصد بر رفتار سفر با وسایل نقلیه موتوری 
تاثیر داشته است. 

Cao, Mokhtarian, Handy 
)2007a(

وسیله  نوع  و  همسایگی  واحدهای  طرح  ارتباط 
نقلیه

نقلیه و نقش مهم  انتخاب نوع  وسیله  با  رابطه قوی طرح واحدهای همسایگی 
خصوصیات اقتصادی_جمعیتی و معیار فضای مورد نیاز پارکینگ و فاصله آمدوشد 

بر انتخاب نوع وسیله نقلیه.
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که فرد وابسته به اتومبیل به محیط پیاده محور نقل  است، زمانی 
که بیشتر از پیش پیاده رود. "به این  مکان می کند، انتظار می رود 
تاثیر  به  نسبت  زمین  کاربری  مستقل  تاثیر  میزان  ارزیابی  ترتیب 
که به  که آیا این تاثیر آنقدر است  خودانتخابی و یا اطمینان از این 
 .)Cao et al. 2009a("گرفته شود، امری دشوار است تنهایی در نظر 
از تحقیقات تنها توانسته اند رابطه نسبی  که بسیاری  گونه ای  به 

کاربری زمین و نگرش ها و عادات سفر را بر رفتار سفر بیابند.  تاثیر 
که  محیط ساخته شده بر رفتار  در مجموع می توان اذعان داشت 
کدام مولفه های  که  سفر تاثیر می گذارد اما یافتن ارتباط علی و این 
محیط ساخته شده با رفتار سفر ارتباط علی دارند، در شهرسازی 
مولفه ای  درواقع  دارد.  بسزایی  اهمیت  حمل و نقل  برنامه ریزی  و 
دارد  علی  ارتباط  سفر  رفتار  با  شده  ساخته  محیط  مولفه های  از 
یا  و  سفر  عـــادات  و  نگرش ها  خصوص  بــه  غیرکالبدی  عــوامــل  کــه 
)خودانتخابی(  سکونت  محل  انتخاب  برای  افراد  سفر  ترجیحات 
مثال  عنوان  به  نگذارند.  تاثیر  شده  ساخته  محیط  مولفه های  بر 
پیاده  سفر  تعداد  با  عمومی  حمل ونقل  به  دسترسی  میزان  گــر  ا
افزایش دسترسی  با  که  گفت  زمانی می توان  تنها  ارتباط داشــت، 
که  به حمل ونقل عمومی می توان تعداد سفر پیاده را افزایش داد 
کالبدی تاثیر نگذاشته باشد.  هیچ مولفه غیرکالبدی بر این مولفه 
گر نگرش ها و عادات سفر)پدیده خودانتخابی( بر مولفه  بنابراین ا
محیط ساخته شده تاثیر بگذارد، آنگاه آن مولفه ارتباط علی با رفتار 
و  شده  ساخته  محیط  میان  ممکن  ارتباط  درنهایت  نــدارد.  سفر 
گرفتن مولفه های غیرکالبدی به دوحالت ذیل  رفتار سفر با در نظر 

خ می نماید: )تصویر شماره 1( ر

تمایل بیشتری برای استفاده از این مد سفر نسبت به دیگر افراد 
دارند )Lund,2006(. شوانن و مختاریان )2007( نیز گزارش کرده اند، 
کاهش سفر با  که در مورد محیط زیست نگرانند به دلیل  افرادی 
کم باال در محله های  اتومبیل شخصی، واحدهای همسایگی با ترا
کثر این تحقیقات نشان  ا را برای زندگی ترجیح می دهند.  مرکزی 
می دهند که نگرش ها و عادات سفر نقش مهمی را در انتخاب محل 
را  کنان  سا خودانتخابی  پدیده  بنابراین  و  می کنند  بازی  سکونت 

حمایت می کند.
رفتار  بر  را  تاثیر خودانتخابی  اندکی  تجربی  کلی تحقیقات  به طور 
ساختاری  مــدل  مــدل ســازی  جمله  از  مختلف  متدهای  با  سفر  
خودانتخابی  اهمیت  تأیید  وجود  با  تحقیقات  این  سنجیده اند. 
تاثیر  و  سفر  رفتار  و  شده  ساخته  محیط  میان  ارتباط  در  کنان  سا
کلیدی  تاثیر  ارتباط،  این  کردن  مخدوش  بر  موضوع  این  بسزای 
به  یافته اند.  نیز  را  سفر  رفتار  بر  شده  ساخته  محیط  ویژگی های 
گونه بحث  ایــن  ایــن موضوع  به  پاسخ  )2009( در  کــااو  که  طــوری 
می کند که یافتن تاثیر نگرش ها و عادات سفر و ترجیحات افراد همراه 
با ویژگی های محیط ساخته شده بر رفتار سفر امری تعجب آور و دور 
که شامل  کتورهای مختلف  فا براساس  افراد  زیرا  نیست.  از ذهن 
ترجیحات سفر نیز است، مکان سکونتشان را انتخاب می کنند. از 
کدام مد سفر  که تا چه میزان  طرف دیگر محیط ها نیز از نظر این 
را حمایت می کنند، با هم متفاوتند؛ در برخی محیط ها پیاده روی 
ترتیب  بدین  محیط هاست.  دیگر  از  دلنشین تر  و  امن تر  راحتتر، 
نقل مکان  پیاده  بر  مبتنی  به محیط های  پیاده محور  فرد  وقتی 
که بیشتر پیاده رود. اما نکته حائز اهمیت این  کند، انتظار می رود 

تصویرشماره1:مفروضات1ارتباطمیانمحیطساختهشدهورفتارسفرپیاده

1 Assumptions
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کشف روابط مستقیم  متفاوت مرکزی، متعارف و اتومبیل محور، با 
و غیرمستقیم عوامل موثر بر رفتار سفر پیاده، ارتباط علی محیط 

ساخته  شده و رفتار سفر را تحلیل می نماید.
در  شــده  ساخته   محیط  شاخص های  ارتــبــاط  سنجش  ــرای  ب امــا 
تا  به مقاصد، فاصله  قابلیت دسترسی  کم،  ترا تنوع،  چهار بخش 
و  جمعیتی_اقتصادی  حمل ونقل،  شاخص های  ایستگاه های 
شاخص های نگرش ها و عادات سفر براساس متون نظری مرتبط 
شاخص های    4 و   3  ،2 شــمــاره  جــدول هــای  شــده انــد.  استخراج 

عوامل موثر بر رفتار سفر را نشان می دهند.

  بــرای ــراد  افـ ترجیحات  و  سفر  ــادات  عـ و  نگرش ها  ــر  گ ا
سکونت در محله بر مولفه های محیط ساخته  شده تاثیر بگذارند، 

مولفه های محیط ساخته  شده ارتباط علی با رفتار سفر ندارند. 
  گر هیچ عامل غیرکالبدی بر مولفه محیط ساخته شده ا

موثر بر رفتار سفر تاثیر نگذارد، آنگاه ارتباط علی میان محیط ساخته 
کشف می شود.  شده و رفتار سفر 

درهمین راستا، مقاله حاضر نیز در پی آزمون مفروضات فوق، عالوه 
بر تحلیل ارتباط میان شاخص های کنترلی )خصوصیات جمعیتی_
اقتصادی و عادات و نگرش های سفر( و محیط ساخته  شده با رفتار 
سفر پیاده )فراوانی سفر پیاده(در سه محله با الگوهای توسعه ای 

جدولشماره2:شاخصهایجمعیتیواقتصادی

شاخصمعیار

Cervero et al. 
)2009(

Krizek)2003(  

Rodriguez & Joo 
)2004(

Greenwald)2006( 

Khattak & 
Rodriguez)2005( 

Zhang)2004( 

Cervero )2002(

Cervero & 
Kockelman 

)1997(
Crane & Crepeau 

)1998(

ی
صاد

ی_اقت
جمعیت

•••••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

جدولشماره3:شاخصهایمحیطساختهشده

شاخصمعیار

Cervero et al.)2009( 

K
rizek)2003( 

Rodriguez &
 Joo 

)2004(

Boer et al)2007( 

G
reenw

ald)2006(

N
æss (2006)

Zhang)2004( 

Cervero (2002)

Cervero &
 

K
ockelm

an (1997)

Frank et al)2008( 

تنوع

کاربری زمین1 ••••شاخص آنتروپی توازن 
•%قطعات تجاری در خیابان های با پارکینگ/ بدون پارکینگ

کاربری دارند که به صورتی عمودی اختالط  ••%قطعاتی 
••••••تعداد انواع مشاغل درزون4و3و2و1و0
••••%مساحت/ میانگین /تعداد پارک ها

تراکم

کم جمعیت •••••ترا
کم مشاغل ••••••ترا

کم واحدهای مسکونی ••••ترا

ت
قابلی

یبه
دسترس

مقاصد

••••دسترسی راحت یه خرده  فروشی ها وخدمات در 1000و500متر
•تعداد هر یک از خدمات

کز ثانویه شهری ••فاصله تا مرکز شهر/ مرا
•%مساحت مسکونی در 1/4 مایل خرده فروشی ها

فاصلهتا
ی

ستگاهها
ای

ی
لونقل

حم

•••فاصله تا نزدیکترین بزرگراه
•••••فاصله تا نزدیکترین ایستگاه اتوبوس و مترو 

••تعداد ایستگاه های اتوبوس
•سرعت اتومبیل در شریان های اصلی

1 entropy index of land use balance
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ساخته شده و نگرش ها و عادات سفر در این محدوده ها مشخص 
و  شاخص ها  کتشافی  ا عاملی  تحلیل  از  استفاده  با  واقــع  در  شد. 
کننده محیط ساخته شده و نگرش ها و عادات  مولفه های تبیین 
ــراســاس اطــالعــات ســه محله مشخص  ب گــانــه  بــه طــور جــدا سفر 

شده اند.
شده  ساخته  محیط  میان  علی  ارتــبــاط  تبیین  ــرای  ب نهایت،  در 
مدل های  شــد.  استفاده  ساختاری  معادله  مــدل  از  سفر  رفتار  و 
از مدل های اندازه گیری  معادله ساختاری به طور معمول ترکیبی 
و مدل های ساختاری اند. بر مبنای مدل های اندازه گیری محقق 
تعریف می کند که کدام متغیرهای مشاهده یا معرف ها اندازه گیرنده 
ساختاری  مــدل هــای  پایه  بــر  و  هستند  پنهان  متغیرهای  کــدام 
بر  تاثیر  دارای  مستقل  متغیرهای  کـــدام  کــه  مــی شــود  مشخص 
یکدیگر  با  متغیرها  کــدام  که  این  یا  و  وابسته ا ند  متغیرهای  کــدام 
همبسته اند. به این ترتیب با بهره گیری از این مدل ها می توان به 
کیفیت سنجش متغیرها و مقبولیت اثرات  طور همزمان به ارزیابی 
مستقیم و غیرمستقیم و همچنین تعامل های تعریف شده میان 
یکدیگر  بر  مسیرهایی  چه  از  متغیرها  که  این  پرداخت.  متغیرها 
در  اســت،  و جهتی  با چه شدت  اثرگذاری  که  این  و  اثر می گذارند 
مدل سازی به آن پرداخته می شود. بنابراین در این مقاله از مدل 
برای تبیین ارتباطات میان   AMOS معادله ساختاری در نرم افزار
مولفه های کالبدی و غیرکالبدی و رفتار سفر پیاده استفاده می شود 

تا تاثیرات آنها بر یکدیگر را در قالب یک مدل مشاهده نماییم.

4.یافتههایتحقیق
4.1.تفاوتسفرپیادهدرالگوهایتوسعهایمتفاوت

غیرکاری  مقاصد  به  خانه  از  سفرها  تعداد  براساس  سفر  اطالعات 
که مقاصد غیرکاری  گردید. بدین ترتیب  با مد سفر پیاده تنظیم 
کز خرید،  در هشت قسمت میادین و مغازه های میوه و تره بار، مرا
یا  و  درمــانــگــاه  بــانــک،  سینما،  و  پـــارک  مثل  تفریح  بـــرای  مکانی 

3.روششناسیتحقیق
کمی  روش این پژوهش تحلیلی و تبیینی با استفاده از روش های 
رفتار  و  ارتباط علی میان محیط ساخته شده  تبیین  برای  است. 
سفر در الگوهای توسعه ای متفاوت، سه محله متعارف، مرکزی و 
حومه ای از محالت شهر تهران انتخاب شد. بنابراین اطالعات مورد 
نیاز تحقیق از طریق پرسشنامه ) تدوین براساس شاخص های سه 
جدول 2، 3 و 4 و اطالعات سفر پیاده به هشت مقصد غیرکاری( 
کنان  گلستان از سا کوی  کوی بیمه و  در سطح سه محله منیریه، 
محدوده های  بــودن  مستقل  به  توجه  با  شــده اســت.  جــمــع آوری 
نمونه ها  تعداد  آمـــاری،  جامعه های  بــودن  ناهمگن  و  مطالعاتی 
براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده براساس رابطه شماره)1( 

گردید: ذیل محاسبه 
      )1(

    
که در آن:   

با   ،0.1=d )بــازه اطمینان(=  جمعیت هر محله =N، حاشیه  خطا 
، Z Score = 1.96 که ضریب اهمیت 95 درصد 

با در نظر گرفتن احتمال موفقیت در آزمایش برنولی=0.5 که بیشترین 
تعداد نمونه را ارائه می دهد و براساس رابطه  

انحراف معیار برابر با 0.25 شد.
بدین ترتیب براساس رابطه شماره1 در هر یک از محالت منیریه و 
بیمه وگلستان )برحسب جمعیتشان( به ترتیب 92، 91 و 88 تعداد 
کنان  سا از  محالت  سطح  در  سیستماتیک  روش  به  پرسشنامه 
وضعیت  و  موقعیت  شماره2  تصویر  همچنین  گشت.  جمع آوری 
محدوده های مطالعاتی از نظر تعداد مقاصد )فعالیت ها( غیرکاری 

در سطح محله را نشان می دهد.
برای تعیین شاخص ها و مولفه های محیط ساخته شده و نگرش ها 
از  استفاده  با  ابتدا  مطالعه  محدوده های مــورد  در  سفر  عــادات  و 
کتشافی شاخص ها و مولفه های محیط  تحلیل عاملی به صورت ا

کالبدیافرادبرایانتخابمحلسکونتشان جدولشماره4:شاخصهایمولفهنگرشهاوعاداتسفروترجیحات

شاخصهایمولفهترجیحاتکالبدیافرادبرایانتخابمحلسکونتشانشاخصهاینگرشهاوعاداتسفرافراد
قیمت زمیندوستدارپیادهودوجرخه

کافی در خانهارجحیتپیادهودوجرخهبهاتومبیل وجود پارکینگ 
سطح اقتصادی و درآمد همسایگان نگرشمثبتبهمدپیادهودوجرخه
کم بودن جرم و جنایت و باال بودن امنیت محله دوستدارسفرباحملونقلعمومی

نزدیکی به اقوام و آشنایانارجحیتحملونقلعمومیبهاتومبیل
کز خرید نگرشمثبتبهمدحملونقلعمومی دسترسی راحت به مرا

کز خرید محلی لذتبردنرانندگی دسترسی پیاده به مرا
کودکان باالبودنامنیتاتومبیل دسترسی راحت به پارک و زمین بازی 
دسترسی به مدارساحساسنیازبهاتومبیل

کارساختاتوبانبرایکاهشترافیک دسترسی به محل 
کاروخانهزمان کز مذهبیمفیدبودنزمانرفتوآمدمیانفاصله دسترسی به مرا

دسترسی راحت به اتوبان )ها(اهمیترسیدنبهمقصد
مراجعهبهنزدیکترینمکان

انتخابوسیلهنقلیهبرایمصرفبهینهانرژیوحفاظتازمحیطزیست
تاثیرقیمتبنزیندرانتخابنوعوسیلهای

توجهبهآلودگیهوادرانتخابمدسفر

  (Cao et al. 2006a, 2006b, 2007a, 2007b, 2009b, Handy et al. 2005, 2006):ماخذ
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کوی  سفر پیاده اختالف بسیاری با دیگر محالت دارد. همچنین 
کمترین میزان میانگین فراوانی  گلستان به عنوان محله حومه ای 

سفر پیاده را به خود اختصاص داده است. 

4.2.تفاوتاطالعاتجمعیتی_اقتصادیدرالگوهایتوسعهای
متفاوت

سه  تفکیک  به  را  جمعیتی_اقتصادی  اطالعات   6 شماره  جــدول 
محله نشان می دهد. نکته قابل بحث در جدول شماره 6 درصد 
باالی مالکیت خــودرو در هر سه محله و باال بودن این درصد در 

گلستان به عنوان محله حومه ای است.  کوی  محله 

و  دید  و  مذهبی  کز  مرا و  مسجد  ویتامینه،  و  رستوران  داروخــانــه، 
از پرسش شوندگان خواسته شد  بازدید طبقه بندی شد. سپس 
تا براساس شش مقیاس »هیچ وقت«، »1بار در ماه،« » 2 یا 3 بار 
در ماه«، »هفته ای 1 بار«،«هفته ای 2و 3 بار«و«هفته ای 4 بار و یا 
بیشتر« فراوانی سفر به هر یک از مقاصد را مشخص نمایند. برای 
فراوانی سفرها در یک ماه، مقیاس های مربوطه  آوردن  به دست 
به تصویر ذیل »هیچ وقــت=0«، » 1بار در مــاه=1« ، » 2ویا 3بار در 
ماه=3«، » هفته ای 1 بار=4«،«هفته ای 2و 3 بار= 10«و«هفته ای 
که در جدول شماره 5  گردید. همان طور  4 بار وبیشتر=20« تنظیم 
کزیمم  مشاهده می شود، محله منیریه از نظر میانگین فراوانی و ما

جدولشماره5:اطالعاتسفردرسهمحدودهبراساسپرسشنامه

پیاده/دوچرخهمحدودههایمطالعاتی

18.25میانگین فراوانی سفرمنیریه
کزیمم 84ما

16.78میانگین فراوانی سفرکوی بیمه
کزیمم 59ما

4.6میانگین فراوانی سفرکوی گلستان
کزیمم 30ما

 مجموع
13.32میانگین فراوانی سفر

کزیمم 84ما

جدولشماره6:اطالعاتجمعیتی_اقتصادیبهتفکیکسهمحلهمرکزی)منیریه(،محلهمتعارف)کویبیمه(ومحلهحومهای)کویگلستان(

مجموعحومه ایمتعارفمرکزيمحالت
929188271تعداد نمونه

37.837.838.738.1میانگین سن
3.393.433.743.52بعد خانوار

46.8455849درصد زنان
45.75458.253درصد شاغالن 

20191819درصد دانش آموزان ودانشجویان
67.468.17370درصد متاهالن

6483.596.681.5درصد مالکان خودرو )برای خانوار(
گواهینامه 77.282.479.580درصد افراد دارای 

کودکان زیر پنج سال 22182221درصد افراد دارای 

تصویرشماره2:وضعیتمحدودههایمطالعاتیازلحاظفعالیتهایمختلفدرسطحمحله
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که به وسیله هر عامل توضیح  شماره 7 و 8 درصدی از واریانس را 
نشان  را  عوامل  از  یك  هر  به  مرتبط  شاخص های  و  می شود  داده 

می دهند.
از یک  بــزرگــتــر  ــژه  مــقــدار ویـ بــا  عــامــل محیط ساخته شــده  شــش 
62.4درصد از تغییرات و چهار عامل عادات سفر با مقدار ویژه بزرگتر 
از یک حدود60 درصد از تغییرات را توضیح می دهند. از این رو از 
عامل های یادشده می توان به عنوان عوامل نشان دهنده محیط 

ساخته شده و نگرش ها و عادات سفر استفاده نمود. 

4.3.نتایجحاصلازتحلیلعاملیشاخصهایمحیطساخته
شدهوشاخصهاینگرشهاعاداتسفر

عامل  چهار  و  33شــاخــص  از  شــده  ساخته  محیط  مولفه  شــش 
گانه  نگرش ها و عادات سفر براساس 14شاخص مرتبط به طور جدا
 1KMOبا استفاده از روش تحلیل عاملی شناسایی شد. مقدار آزمون
و  نگرش ها  و   0.824 برابر  شــده  ساخته  محیط  مولفه های  بــرای 
موجود  همبســتگی  می دهد  نشان  که  است  سفر 0.783  عــادات 
آنها مناســب خواهد بود. جدول های  میان داده ها برای تحلیــل 

جدولشماره7:نتایجبهدستآمدهازتحلیلعاملیشاخصهايمحیطساختهشده

شاخصهاعاملکاربریزمین

گیهایمحیطمسکونی)15.263(1 ویژ

کت و آرامی زندگی می کنم )0.774(، نماهای دلپذیر در سطح محله  در محله  امنی زندگی می کنم)0.792(، در محله سا
وجود دارد )0.733(، محله برای پیاده روی امن است )0.770(، در محله  تمیزی زندگی می کنم )0.733(، پارکینگ خانه 
کز محله به  کافی جوابگوی  نیاز من برای اتومبیل/هایم است )0.717(، تعداد پارکینگ درامتداد خیابان ها در مرا به اندازه 

کافی موجوداست )0.699(، فضاهای باز محله برای بازی بسیار امن است)0.622(. اندازه 

دسترسیبهبزرگراه)11.807(2
کنم )0.830(، دسترسی راحت به اتوبان)ها( دارم )0.753(، به  نزدیکی به بزرگراه ها موجب شده بیشتر از اتومبیل استفاده 
ج از محله دسترسی دارم )0.671(، ترجیح می دهم دسترسی راحت به اتوبان )ها(  کز شهری خار راحتی با اتومبیل به مرا

ج از محله را با اتومبیل می روم)0.543(. داشته باشم )0.484(، بسیاری از سفرهای خار

3
دســتــرســیبـــهســیــســتــمحــمــلونــقــل

عمومی)11.550(

می شود  باعث  اتوبوس  ایستگاه  به  نزدیکی   ،)0.820( مــی روم  مترو  و  اتوبوس  با  را  محله  از  ج  خــار سفرهای  از  بسیاری 
کنم)0.760(،  که بیشتر از مترو استفاده  کنم)0.813(، نزدیکی به ایستگاه های مترو موجب شده  بیشترازاتوبوس استفاده 
نزدیکی به مسیرهای ویژه اتوبوس موجب می شود بیشتر از اتوبوس استفاده کنم)0.729(، دسترسی راحت به ایستگاه های 

مترو دارم )0.686(، دسترسی راحت به ایستگاه های اتوبوس و مترو را ترجیح می دهم )0.589(.

4
به دسترسی قابلیت و مقاصد تنوع

آنها)9.424(

داروخانه(  و  )درمانگاه  درمانی  کز  مرا به  دسترسی راحت   ،)0.667( مغازه ها  و  تره بار  و  میوه  میادین  به  راحت  دسترسی 
که  ک()0.660(، خدمات و خرده فروشی ها به اندازه ای است  کز خرید محلی)مغازه وپوشا )0.660(،  دسترسی راحت به مرا
کارهایم را در یک سفر انجام دهم)0.635(، خدمات و خرده فروشی ها به اندازه ای است  می توانم پیاده و یا با دوچرخه تمام 
کز خدماتی ) بانک و اداره پست( در سطح  کارهایم را در یک سفر انجام دهــم)0.588(، دسترسی به مرا که می توانم تمام 

کودکان)0.543(، دسترسی راحت به مدرسه )0.503(، محله )0.568(، دسترسی راحت به پارک و زمین بازی 

5
تــرجــیــحــاتقــابــلــیــتدســـتـــرســـیدر

انتخابمحلسکونت)8.157(
کز خرید را  ک( را ترجیح می دهم)0.854(، دسترسی راحت به مرا ک وپوشا کز خرید محلی)مغازه خورا دسترسی  پیاده به مرا

کودکان را ترجیح می دهم )0.775(،  ترجیح می دهم )0.836(،دسترسی راحت به پارک و زمین بازی 

کم)6.247(6 تعداد واحد مسکونی در ساختمان )0.759(، نوع واحد مسکونی )0.716(، تعداد طبقات )0.587(ترا

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.814, n=271

جدولشماره8:نتایجبهدستآمدهازتحلیلعامليشاخصهايمرتبطباعاداتونگرشهايسفر

شاخصهاعاداتسفر

1
اتومبیل غیر مدهای دوســتــدار

شخصی)22.134(

ترجیح می دهم در صورت امکان به جای اتومبیل به صورت پیاده و یا دوچرخه بروم )0.871(، برخی اوقات با دوچرخه یا 
پیاده راحت تر از رفتن با اتومبیل است )0.803(، پیاده رفتن به خیلی جاها را دوست دارم و لذت می برم )0.728(، دوچرخه 
کنم  سواری را دوست دارم )0.651(، ترجیح می دهم در صورت امکان به جای اتومبیل از وسایط حمل ونقل عمومی استفاده 

)0.496(، استفاده از حمل ونقل عمومی را دوست دارم )0.455(.

2
شخصی اتومبیل بــه وابستگی

)20.433(
کار بدون ماشین امکان پذیر نیست )0.798(، به طور  کارهایم به اتومبیل نیاز دارم )0.825(، رفتن به  برای انجام بسیاری از 

کمتر شود )-0.595(. کلی زمان رفت وآمد زمان تلف شده است )0.702(، معمواًل با اتومبیل نمی روم تا آلودگی هوا 

کاهشسفر)12.160(3
کنم تا به جاهای دورتر بروم )0.736(، قیمت  کز خرید مراجعه  در صورت امکان ترجیج می دهم برای خرید به نزدیکترین مرا

که می خواهم با آن سفرهای روزانه ام راانجام دهم، تاثیر می گذارد )0.441(. بنزین در انتخاب نوع وسیله ای 

4
اتومبیلشخصی مــد دوســتــدار

)9.284(
کلی امن تر از پیاده و دوچرخه است )0.583( از رانندگی لذت می برم )0.813(، سفر با اتومبیل در سطح شهر به طور 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.783 n=271

1 Kaiser-Meyer-Olkin Measure
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سفر پیاده تاثیر دارد. تاثیر مولفه دسترسی به حمل ونقل عمومی 
)4.04( بر رفتار سفر پیاده مستقیم هست اما مستقل نیست. به این 
که از متغیر تعداد اتومبیل )شاخص جمعیتی_اقتصادی( و  صورت 
دو مولفه وابستگی به خودروی شخصی و دوستدار مدهای سفر 
دارد.  تاثیرپذیری  سفر(  عــادات  )مولفه های  شخصی  غیراتومبیل 
که تعداد  که با وجود این  نکته قابل اهمیت در این مدل این است 
اتومبیل )شاخص جمعیتی_اقتصادی( تاثیر مستقیم بر رفتار سفر 
پیاده نداشته، از مولفه های وابستگی به خودروی شخصی )0.22( 
عنوان  به    )-0.23( شخصی  غیراتومبیل  سفر  مدهای  دوستدار  و 
مولفه های عادات سفر و ترجیحات قابلیت دسترسی برای انتخاب 
سکونت )0.11-( تاثیر گرفته است. در نهایت شاخص تعداد اتومبیل 
با تاثیر منفی )0.34-( بر دسترسی به حمل ونقل عمومی به عنوان 
گذاشته است  مولفه محیط ساخته  شده، بر رفتار سفر پیاده تاثیر 

)جدول شماره 9 ضرایب رگرسیون و تصویر شماره 3(.
باوجود تاثیر مثبت و مستقل مولفه تنوع فعالیت به عنوان مولفه  
مولفه  منیریه،  محله  در  پیاده  سفر  رفتار  بر  ساخته  شده  محیط 
ترجیحات قابلیت دسترسی برای سکونت نیز تاثیر مثبت و مستقل 
که  کنان، محله منیریه را به دلیل این  که سا دارد و نشان می دهد 
کرده اند. از  دسترسی راحت پیاده به مقاصد داشته است، انتخاب 
سوی دیگر مولفه های عادات و نگرش های سفر و تعداد اتومبیل در 
گذاشته  این محله بر مولفه دسترسی به حمل ونقل عمومی تاثیر 
که  می شود  مشاهده  غیرمستقیم  نیز  تاثیرات  به  توجه  با  اســت. 
از  اتومبیل و  بر تعداد  تاثیر  با  از یک طرف  نگرش ها و عــادات سفر 
طرف دیگر به صورت مستقیم بر استفاده از حمل ونقل عمومی بر 
رفتار سفر پیاده تاثیر می گذارند. در مجموع می توان اذعان داشت 
که در محله منیریه، عادات و نگرش های سفر و ترجیحات قابلیت 
سفر  رفتار  بر  بسزایی  تاثیر  سکونت  محل  انتخاب  برای  دسترسی 
که این امر پدیده خود انتخابی را نشان می دهد. اما با این  داشته 
سفر  رفتار  بر  ساخته  شــده  محیط  مستقل  و  مستقیم  تاثیر  حــال 
پیاده از طریق افزایش مولفه تنوع مقاصد و قابلیت دسترسی به 

آنها نیز مشاهده می شود.

4.4.نتایجحاصلازمدلسازیمدلساختاری
در مقاله پیشین)Zebardast & Baghernezhad, 2019( تاثیر عوامل 
محیط ساخته  شده، عادات و نگرش ها و خصوصیات جمعیتی و 
اقتصادی بر رفتار سفر با استفاده از روش رگرسیون خطی تحلیل 
گرفتن معیارهای  کاربری زمین با در نظر  شد و تاثیر شاخص های 
فراوانی  بر  سفر  عــادات  و  نگرش ها  و  جمعیتی_اقتصادی  کنترلی 
سه  در  سفر  مدهای  تفکیك  به  شده_  تدوین  مدل  چهار  سفر_در 
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 
که در  و غیرمستقیم این عوامل بر یکدیگر روشن نیست. حال آن 
مقاله حاضر برای یافتن ارتباطات میان مولفه های محیط ساخته 
 شده و نگرش ها و عادات سفر و خصوصیات جمعیتی_اقتصادی 
با یکدیگر و با رفتار سفر پیاده و پاسخ به مفروضات پژوهش، ابتدا 
کلیه  براساس ده مولفه به دست آمده از دو مدل تحلیل عاملی، 
روابط میان عوامل و رفتار سفر پیاده در هر سه محله در نرم افزار 
AMOS ترسیم شد و سپس با استفاده از اطالعات خروجی نرم افزار 
این مدل تصحیح و در نهایت، مدل نهایی در هر محله ارائه شد. 
اعداد به دست آمده بر روی پیکان ها وزن رگرسیونی غیراستاندارد 
کلی مدل وضعیت مطلوبی را نشان  هستند. شاخص های برازش 
می دهد. مقدار کای اسکوئر )CMIN( پایین مدل نشان می دهد که 

مدل مطلوبی است. 

4.4.1.مدلساختاریفراوانیسفرپیادهدرمحلهمنیریه
افــراد  ترجیحات  ساخته  شــده،  محیط  مولفه های  میان  روابـــط 
برای انتخاب محل سکونت، نگرش ها وعادات سفر و خصوصیات 
پیاده در محله منیریه در تصویر  رفتار سفر  و  جمعیتی_اقتصادی 
که مشاهده می شود، مولفه  شماره3 آورده شده است. همان طور 
تنوع فعالیت ها و قابلیت دسترسی به آنها )3.89( به عنوان عامل 
محیط ساخته  شده به طور مستقل و مستقیم بر رفتار سفر پیاده 
تاثیر می گذارد. اما از سوی دیگر ترجیحات قابلیت دسترسی برای 
انتخاب سکونت )4.07( نیز به طور مستقل و مستقیم بر فراوانی 

ساختاری  تحلیل  نتایج  بــراســاس  که   P<0.001 می دهد  نشان  1 نــمــاد*** 
کلیه بارهای عاملی دارای تفاوت معناداری با صفر هستند.  شاخص جزئی برازش، 

2  ارتباط در سطح P<0.05 تفاوت معناداری با صفر دارد و نشان از برازش خوب 
مدل در سطح 95 درصد اطمینان است.

جدولشماره9:ضرایبمدلتحلیلساختاریمولفههایموثربرفراوانیسفرپیادهدرمحلهمنیریه

Estimate P مولفه موثر از مولفه
.217 ***1 تعداد اتومبیل <--- وابستگی به اتومبیل شخصی

-.229 *** تعداد اتومبیل <--- دوستدار مدهای غیراتومبیل شخصی
-.106 2.017 تعداد اتومبیل <--- ترجیحات قابلیت دسترسی به مقاصد

-.565 *** دسترسی به سیستم حمل ونقل عمومی <--- وابستگی به اتومبیل شخصی
-.337 .023 دسترسی به سیستم حمل ونقل عمومی <--- تعداد اتومبیل
.333 *** دسترسی به سیستم حمل ونقل عمومی <--- دوستدار مدهای غیراتومبیل شخصی
4.044 .017 فراوانی سفر پیاده <--- دسترسی به سیستم حمل ونقل عمومی
3.893 .014 فراوانی سفر پیاده <--- تنوع مقاصد
4.068 *** فراوانی سفر پیاده <--- ترجیحات قابلیت دسترسی به مقاصد

Chi-square: 16.6  P:0.166
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ساخته  شده  محیط  که  می دهد  نشان  امــر  ایــن  دارد.  معکوس 
با تاثیر بر نگرش ها و عادات سفر می تواند بر رفتار سفر پیاده تاثیر 
بگذارد. بنابراین در کوی بیمه به عنوان محله متعارف، مولفه های 
که  محیط ساخته  شده بر نگرش ها و عادات سفر تاثیرگذار بودند 
موجب  می توان  مولفه ها  این  کاهش  یا  و  ارتقا  با  می دهد  نشان 
محیط  مولفه های  میان  روابــط  شد.  پیاده  سفر  فراوانی  افزایش 
سکونت،  محل  انــتــخــاب  بـــرای  افـــراد  ترجیحات  ساخته  شـــده، 
نگرش ها وعادات سفر و خصوصیات جمعیتی_اقتصادی و فراوانی 
سفر پیاده در کوی بیمه در جدول شماره 10 و تصویر شماره 4  آورده 

شده است.

کویبیمه 4.4.2.مدلساختاریفراوانیمدسفرپیادهدر
شــده(،  ساخته   محیط  )مولفه  عمومی  حمل ونقل  به  دسترسی 
و  سفر(  عــادات  و  نگرش ها  )مولفه  شخصی  اتومبیل  مد  دوستدار 
تعداد اتومبیل و سن )شاخص های جمعتی_اقتصادی( به ترتیب 
و   )-3.72( منفی   ،)-4.15( منفی    ،)4.63( مثبت  مستقیم  تاثیر 
نکته حائز  بیمه دارنــد.  کوی  رفتار سفر پیاده در  بر  مثبت )0.29( 
با دسترسی به سیستم  اتومبیل  اهمیت همبستگی منفی تعداد 

حمل ونقل عمومی و سن است. 
که مولفه  تنوع مقاصد و  بررسی روابط غیرمستقیم نشان می دهد 
قابلیت دسترسی )021-( با دوستدار مد اتومبیل شخصی ارتباط 

تصویرشماره3:مدلتحلیلساختاریمولفههایموثربرفراوانیسفرپیادهدرمحلهمنیریه

تصویرشماره4:مدلتحلیلساختاریمولفههایموثربرفراوانیمدسفرپیادهدرکویبیمه

جدولشماره10:ضرایترگرسیونیمدلتحلیلساختاریمولفههایموثربرفراوانیمدسفرپیادهدرکویبیمه

EstimatePمولفهموثر ازمولفه
***029.-سن--->دوستدار مد اتومبیل شخصی
206.027.-تنوع مقاصد و قابلیت دسترسی--->دوستدار مد اتومبیل شخصی

***4.632دسترسی به سیستم حمل ونقل عمومی--->فراوانی سفر پیاده
4.148.014-دوستدار مد اتومبیل شخصی--->فراوانی سفر پیاده
290.013.سن--->فراوانی سفر پیاده
3.7210.09-تعداد اتومبیل--->فراوانی سفر پیاده

Chi-square: 12   P=0.101
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تاثیر  پیاده  سفر  رفتار  بر  غیرمستقیم  طور  به  سفر  طول   )-0.55(
 )0.27( بــزرگــراه  به  دسترسی  بر  تاثیر  با  اتومبیل  تعداد  مــی گــذارد. 
و با همبستگی با شاخص سن بر رفتار سفر تاثیر منفی می گذارد. 
و  سفر  عـــادات  و  نگرش ها  مولفه های  تاثیر  بــاوجــود  مجموع  در 
خصوصیات جمعیتی_اقتصادی، مولفه های محیط ساخته  شده 
گذاشته و نشان  به طور مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار سفر تاثیر 
کم )به طور مستقیم و مستقل( و دسترسی  کاهش ترا می دهد با 
به بزرگراه )به طور مستقیم( و افزایش تنوع قابلیت دسترسی )به 
طور غیرمستقیم( موجب افزایش تعداد سفر پیاده شد و از آنجایی 
که مولفه های محیط ساخته  شده بر مولفه نگرش ها و عادات سفر 
محیط  میان  علی  رابطه  که  می دهد  نشان  اســت،  گذاشته  تاثیر 

ساخته  شده و رفتار سفر پیاده وجود دارد.

4.4.3.مدلساختاریفراوانیمدسفرپیادهدرکویگلستان
روابط میان مولفه های محیط ساخته  شده، ترجیحات افراد برای 
خصوصیات  و  سفر  عـــادات  و  نگرش ها  سکونت،  محل  انتخاب 
گلستان در تصویر  کوی  جمعیتی_اقتصادی و فراوانی سفر پیاده در 
شماره 5 و ضرایت رگرسیونی )Chi-square: 16.7(در جدول شماره 
به  دسترسی  و   )-8.97( کم  ترا مولفه های  اســت.  شــده  آورده   11
کاهش طول سفر)4.17( و سن )0.27( به طور  بزرگراه )4.58-( و 

مستقیم بر تعداد سفر پیاده در این محله تاثیر می گذارند. 
محله  این  در  کم  ترا افزایش  گفت  چنین  می توان  مدل  تحلیل  از 
کاهش تعداد سفر پیاده شد. در واقع با افزایش یک واحد  موجب 
کاهش  پیاده  با  ُنه سفر  یا طبقه( حدود  و  )واحــد مسکونی  کم  ترا
می یابد. نکته قابل مالحظه در این مدل تاثیر مولفه تنوع و قابلیت 
کاهش )0.28( و افزایش  دسترسی و دسترسی به بزرگراه، از طریق 

جدولشماره11:ضرایترگرسیونیمدلتحلیلساختاریمولفههایموثربرفراوانیمدسفرپیادهدرکویگلستان

EstimatePمولفهموثر ازمولفه
***275.تعداد اتومبیل--->دسترسی به بزرگراه
کم--->دسترسی به بزرگراه ***906.-ترا
015.004.سن--->کاهش طول سفر
***284.تنوع مقاصد--->کاهش طول سفر
***551.-دسترسی به بزرگراه--->کاهش طول سفر
4.579.001-دسترسی به بزرگراه--->فراوانی سفر پیاده
کم--->فراوانی سفر پیاده ***8.975-ترا
***4.167کاهش طول سفر--->فراوانی سفر پیاده
***268.سن--->فراوانی سفر پیاده

تصویرشماره5:مدلتحلیلساختاریمولفههایموثربرفراوانیمدسفرپیادهدرکویگلستان

مدل ساختاری، ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم میان مولفه های 
مــحــیــط ســاخــتــه  شــــده، شــاخــص هــای جــمــعــیــتــی_اقــتــصــادی، 
قابلیت  ترجیحات  کنار  در  سفر  عـــادات  و  نگرش ها  مولفه های 
دسترسی به فعالیت ها برای انتخاب محیط مسکونی با رفتار سفر 
)فراوانی مد سفر پیاده( سنجیده شد. برای یافتن ارتباط علی میان 
گر  گرفته شد: )1( ا محیط ساخته  شده و رفتار سفر دو حالت در نظر 
مولفه های محیط ساخته  شده بر رفتار سفر و یا دیگر عوامل موثر بر 

5.نتیجهگیری
ساخته   محیط  میان  علی  ارتباط  تبیین  هدف  با  حاضر  پژوهش 
شده و رفتار سفر در سه محله منیریه به عنوان محله مرکزی، محله 
گلستان به عنوان محله  کوی بیمه به عنوان محله متعارف و محله 
محیط  موثر  مولفه های  کشف  پی  در  محور(  حومه ای )اتومبیل 
گرفتن پدیده خودانتخابی بوده  ساخته  شده بر رفتار سفر با درنظر 
از تحلیل مدل سازی  استفاده  با  پژوهش  این  بنابراین در  است. 
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بر مولفه محیط ساخته  اتومبیل شخصی  و مالکیت  عــادات سفر 
گذاشته اند. بنابراین باوجود تاثیر مستقیم مولفه های   شده تاثیر 
محیط ساخته  شده بر رفتار سفر پیاده در محله منیریه، مولفه های 
قابلیت  ترجیحات  و  غیرمستقیم  طور  به  سفر  عــادات  و  نگرش ها 
دسترسی در انتخاب محل سکونت به طور مستقیم تاثیر گذاشته اند 
که پدیده خودانتخابی در این محله وجود  و این امر نشان می دهد 
که تمایل به پیاده روی دارند، این محله  دارد. یعنی افراد برای این 
دیگر  محله  دو  در  که  آن  حال  کرده اند.  انتخاب  سکونت  بــرای  را 
یعنی متعارف و حومه ای عالوه بر تاثیر مستقیم مولفه های محیط 
ساخته  شده بر رفتار سفر، این مولفه ها بر نگرش ها و عادات سفر 
که مولفه های محیط  امر نشان می دهد  این  تاثیر می گذارند.  نیز 
یا به  رابطه علی دارد.  با رفتار سفر در این دو محله  ساخته  شده 
دیگر سخن با تغییر در مولفه های محیط ساخته  شده عالوه بر تاثیر 
کنان  مستقیم، می توان از طریق تاثیر بر نگرش ها و عادات سفر سا

گذاشت.  بر رفتار سفر تاثیر 
و  مقاصد  تنوع  مولفه  مرکزی  محله  در  که  آنجایی  از  مجموع،  در 
به  ساخته  شده  محیط  مولفه  عنوان  به  آنها  به  دسترسی  میزان 
طور مستقیم و مستقل بر رفتار سفر تاثیر می گذارد می توان اذعان 
داشت با ارتقای مولفه های تنوع مقاصد و میزان دسترسی به آنها 
فراوانی  می توان  محله  هر  در  عمومی  حمل ونقل  به  دسترسی  و 
داده   نشان  پژوهش  ایــن  در  بنابراین  داد.  افزایش  را  پیاده  سفر 
گرفتن پدیده خود انتخابی، همچنان مولفه های  که با در نظر  شد 
محیط ساخته  شده و رفتار سفر پیاده رابطه علی داشته و با تغییر 
ترغیب  محالت  سطح  در  را  سفر  مد  این  می توان  آن  ویژگی های 
نمود. در نهایت با مقایسه نتایج این پژوهش که ارتباطات مستقیم 
کل با استفاده از روش  و غیرمستقیم مولفه های پژوهش را در یک 
مدل سازی ساختاری تحلیل نموده با پژوهش زبردست و باقرنژاد 
تحلیل  روش  از  استفاده  با  را  مولفه ها  همین  ارتباط  که   )2019(
رگرسیون با تعداد سفر پیاده در سه محله ارزیابی نموده است، می 
که با توجه به پیچیدگی و برهمکنش مولفه ها  کرد  توان مشاهده 
بر یکدیگر، ارزیابی ارتباطات غیرمستقیم با مدل های پیچیده در 
و  بهتر  بتوان تحلیل های  تا  امری ضروری است  مطالعات شهری 

گرایانه تری ارائه نمود.    واقع 

آن تاثیر گذارد، آنگاه آن مولفه بر رفتار سفر با وجود لحاظ کردن دیگر 
که با  معیارها بر رفتار سفر موثر است و می تواند به عنوان مولفه ای 
گر نگرش ها و عادات  رفتار سفر ارتباط علی دارد، معرفی شود، )2( ا
سفر و ترجیحات افراد برای سکونت در محالت بر مولفه های محیط 
ساخته  شده و یا رفتار سفر تاثیر بگذارند، آنگاه پدیده خودانتخابی 
برعکس،  یا  و  پیاده روی  به  گرایش  به دلیل  افــراد  و  گرفته  صورت 
کرده اند و مولفه های محیط ساخته   محل سکونتشان را انتخاب 
شده ارتباط علی با رفتار سفر ندارند. در این راستا، ابتدا با استفاده از 
کنان محالت در خصوص شاخص ها و ویژگی های  پرسشنامه از سا
مولفه های یادشده اطالعات جمع آوری شد. سپس با استفاده از 
تحلیل عاملی پنج مولفه ویژگی های  محیط  مسکونی، دسترسی 
به بزرگراه، دسترسی به سیستم حمل ونقل عمومی، تنوع مقاصد و 
کم بودن به عنوان مولفه های محیط  قابلیت دسترسی به آنها، مترا
ساخته  شده و یک مولفه ترجیحات قابلیت دسترسی در انتخاب 
محل سکونت )که از نتایج روش تحلیل عاملی ویژگی های محیط 
ساخته  شده، استخراج شده است( و چهار مولفه دوستدار مدهای 
کاهش طول  غیر اتومبیل شخصی، وابستگی به اتومبیل شخصی، 
سفر و دوستدار مد اتومبیل شخصی به عنوان مولفه های نگرش ها 
ارتباطات  برای سنجش  نهایت  تعیین شده اند. در  و عادات سفر 
مدل  ســـازی  ــدل  م تحلیل  از  محله،  هــر  در  مولفه ها  ــن  ای مــیــان 

ساختاری در نرم افزار AMOS استفاده شد. 
غیرمستقیم  و  مستقیم  ارتباطات  تحلیل  و  مقایسه  از  کلی  نتایج 
که مولفه های  کی از آن است  مولفه ها با رفتار سفر هر سه محله حا
تاثیر  پــیــاده  رفــتــار سفر  بــر  هــر ســه محله  در  محیط ساخته  شــده 
که مولفه تنوع  گونه ای  مستقیم داشته اند )جدول شماره 12(. به 
مقاصد و قابلیت دسترسی به آنها در محله مرکزی به طور مستقیم 
و در محله های حومه ای و متعارف به صورت غیرمستقیم بر رفتار 
عنوان  به  اتومبیل  تعداد  همچنین  دارد.  مثبت  تاثیر  پیاده  سفر 
ارتباط مستقیم و  کوی بیمه  ویژگی جمعیتی_اقتصادی در مدل 
بر رفتار سفر موثر  تاثیر بر محیط ساخته شده  با  در دو مدل دیگر 
ترجیحات  که مولفه  ایــن  بر  عــالوه  اســت. در محله مرکزی،  بــوده 
و  مستقیم  طــور  به  سکونت  محل  انتخاب  در  دسترسی  قابلیت 
و  نگرش ها  مولفه های  گذاشته،  تاثیر  پیاده  سفر  رفتار  بر  مستقل 

جدولشماره12:شاخصهایموثربررفتارسفرپیاده

حومه ای )کوی گلستان(متعارف )کوی بیمه(مرکزی )منیریه(

نگرش ها و 
عادات سفر 
وترجیحات

کاهش وابستگی به اتومبیل شخصی

کاهش طول سفرکاهش دوستدار مد اتومبیل شخصی افزایش دوستدار مدهای غیراتومبیل شخصی
ارجحیت قابلیت دسترسی به مقاصد

محیط 
ساخته 

شده

افزایش دسترسی به سیستم حمل ونقل عمومی
افزایش تنوع مقاصد و قابلیت دسترسی

کاهش دسترسی به بزرگراهافزایش دسترسی به سیستم حمل ونقل عمومی

افزایش تنوع مقاصد و قابلیت دسترسی
افزایش تنوع مقاصد و قابلیت دسترسی

کم کاهش ترا

ارتباط 
علی میان 

مولفه ها

ارتباط علیارتباط علی ارتباطنتیجه 
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