
36

1 - مقدمه
زندگی مدرن شهری به دلیل عدم تطابق الگوی مکانی تقاضا 
به  خودرو  از  استفاده  و  سفر  با  مالزم  عرضه  مکانی  امکانات  با 
عنوان روش غالب رفت و آمد گردیده است. به طوری که دیگر 
تبدیل  به یک »ضرورت«  انتخاب«   « از یک  از خودرو  استفاده 
نادیده  آن  به  را  خود  تعهد  نمی تواند  شهری  شکل های  و  شده 
بگیرند. اما از طرف دیگر وابستگی به اتومبیل و جا به جایی های 
مکرر به وسیله آن سبب چالش های فراوانی شده که هم بر روی 
استفاده  دارد.  و  اثرات منفی داشته  اجتماع  بر روی  و هم  افراد 
باالی  مصرف  طرف  یک  از  آن  به  وابستگی  و  خودرو  از  زیاد 
دنبال  به  را  خیابان ها  شلوغی  و  ترافیک  هوا،  آلودگی  سوخت، 
داشته و از طرف دیگر سبب کاهش فعالیت فیزیکی شهروندان و 

سطح سالمت آنان شده است.
در نگاه نخست، استفاده از خودرو پیامد ثروت و رفاه است 
توسعه  الگوی  و  است که شکل  آن  بیانگر  محققان  مطالعات  اما 
شهری نیز بر تشدید وابستگی به خودرو و نحوه سفر شهروندان 

تأثیــرگذار است. به عبــارت دیگــر می توان گفت ضعف روابط 
کاربری زمین و حمل نقل ریشه اصلی بسیاری از چالش های فوق 
درک،  رفتار سفر  و  بین شکل شهر  روابط  اگر  این  بر  بنا  است. 
شناسایی و ساماندهی گردد، بسیاری از مشکالت فوق را می توان 

تا حدی کنترل کرد.
در همین راستا، هدف تحقیق حاضر مقایسه دو نوع محله با 
محیط های ساخته شده متفاوت از حیث دو مولفه رفتاری سفر 
)فراوانی سفر با اتومبیل و پیاده( و تحلیل روابط بین عوامل درک 
شده از محیط و مولفه های رفتاری سفر بوده و درصدد پاسخ به 

سواالتی از این قبیل می باشد:         
• وضعیت فروانی سفر با اتومبیل و سفر پیاده در هر دو نوع 

محالت چگونه است؟ 
• در هر نوع از محالت، ارتباط شاخص های مرتبط با ویژگی های 

فردی با دو مولفه رفتاری سفر چگونه است؟
• با کنترل ویژگی های فردی، ارتباط عوامل درک شده شکل 

شهری و مولفه های سفر چگونه است؟ 

تحلیلی تطبیقی از تاثیر ویژگی های درک شده
 از محیط بر روی گزینه سفر
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چکیده
سفرهای پیاده منفعت های فراوانی هم برای افراد و هم برای جامعه دارد . به همین منظور برنامه ریزان کاربری زمین و طراحی شهری را به عنوان 
ابزاری برای کاهش استفاده از اتومبیل مورد توجه قرار داده اند. تحقیق حاضر که در زمره تحقیقات همبستگی قرار داشته با چنین دیدگاهی، سعی به 
بررسی و تحلیل روابط ویژگی های درک شده از محیط و ویژگی های شخصی افراد با دو مولفه رفتاری سفر )فراوانی سفر غیرکاری با اتومبیل و فراوانی 
سفر پیاده( دارد. بنا براین با رویکردی تطبیقی، 5 محله قدیمی و 5 محله جدید در حوزه شمال اصفهان به عنوان نمونه های مطالعاتی انتخاب شده 
و با استفاده از روش های آماری وضعیت هر کدام از این محالت از حیث مولفه های رفتاری سفر مقایسه و تحلیل شده است. نتایج مقایسه میانگین 
ها در محالت حاکی از آن است که هر دو نوع محله، به نوعی وابسته به اتومبیل بوده و فراوانی سفر با اتومبیل در محالت جدید به طور معنی داری 
بیشتر از محالت قدیمی می باشد. همچنین نتایج تحلیل همبستگی نیز نشان می دهدکه رفتار سفر ساکنان ) به ویژه در استفاده از اتومبیل( در 
محالت جدید بیشتر از محالت قدیم تحت تأثیر متغیرهای اجتماعی- اقتصادی و نگرش افراد به سفر است. با کنترل متغیرهای اجتماعی- اقتصادی 
و نگرش افراد به سفر نیــز نتایج نشان می دهد در محالت قدیمی تعداد متغیـــرهای مربوط به ویژگــی های درک شده که در ارتباط معنی دار با 

مولفه های رفتاری سفر بوده بیشتر از محالت جدید است.
.

کلید واژه: ویژگی های درک شده از محیط ساخته شده، گزینه سفر ، تحلیل همبستگی، اصفهان
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اگرچه تاکنون در کشور ما در کمتر مطالعه ای به بررسی تجربی 
رابطه شکل شهر و رفتار سفر پرداخته شده اما در دهه های اخیر در 
دیگر کشورها از جمله امریکا و اروپا مطالعات فراوانی در این زمینه 
انجام گرفته است. در این جا به طور خاص به سه مطالعه اشاره می 
شود. هندی با رویکرد تطبیقی رابطه بین شکل شهر و رفتار سفر را 
در چهار محلــه )سنتی و حومه ای( در منطقــه سانفرانسیسکو مـورد 
آزمون قرار داده و نشان می دهد که رفتار ترافیکی بین محل های بارزتر 
از درون محل های بوده و فراونی سفــرهای پیاده به مغــازه ها در 
محله های سنتی نیز بیشتر از محله های حومه ای است.]1[ کو و دیگر 
همکاران در سال 2009، 4 محله حومه ای و 4 محله نوسنتی1 را 
انتخاب کرده و با به کارگیری روش »رگرسیون ظاهراً نامرتبط2« نشان 
داده اند که نوع محله بر فراوانی سفر پیاده تأثیر معنی داری دارد. عالوه 
بر این، ویژگی های اجتماعی- اقتصادی و شکل شهری نیز بر هر سه 
گزینه سفر )اتومبیل، اتوبوس و پیاده( دارای ارتباط معنی دار است]2[. 
ختاک و رودریگز در سال 2005 نیز با انتخاب دو محله )محله نیو 
اربانیست3 و محله حومه ای( و با استفاده از روش »رگرسیون منفی دو 
جمله ای4« نشان داده اند سهم نسبی سفــرهای پیاده در محله های 
نیواربانیست بیشتر از محــالت حومه ای است و اختالف آنهــا نیز به 

میزان 3,05 می باشد.]3[ 
تحقیقات  زمره  در  و  آزمایشی  غیر  تحقیقی  پژوهش حاضر، 
همبستگی است که با استفاده از روش های توصیفی- تحلیلی به 
گردآوری اطالعات و داده های و تحلیل آنها پرداخته است. ابتدا 
با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مروری بر ادبیات تحقیق شده 
با کمک  است. سپس  تدوین گردیده  تحقیق  نظری  و چارچوب 
پرسشنامه استاندارد شده میزان هریک از متغیرهای تحقیق در 
شمال  در  جدید(  محله   5 و  قدیم  محله   5( محله   10 سطح 
از  استفاده  با  نیز  نهایت  در  است.  شده  اندازه گیری  اصفهــان 

روش های آماری روابط بین متغیرها تحلیل شده است.

1-1 - مروری بر ادبیات تحقیق
سفرهای پیاده منفعت های فراوانی هم برای افراد و هم برای 
جامعه دارد.]4[ ]5[  از نقطه نظر حمل و نقل، ممکن است سفر 
پیاده با سفرهای موتوری کمتر و به دنبال آن ترافیک، آلودگی 
درک  با   .]6[ باشد  همراه  کمتر  محیطی  تأثیرات  دیگر  و  هوا 
فراوانی  نظریه های  و  جنبش ها  پیاده مداری،  از  اهمیتی  چنین 
از جمله نوشهرسازی و نظریات وابسته به آن در دهه های اخیر 
با حمل  رابطه آن  ارائه سیاست هایی در زمینه شکل شهر و  به 
افزایش تراکم، اختالط کاربری ها، پیوستگی  و نقل پرداخته اند. 
 ]8[  ]7[  ]6[ تسهیالت  دیگر  و  پیاده روها  وجود  معابر،  شبکه 
به  وابستگی  کاهش  در  نظری  دیدگاه های  این  اصول  مهم ترین 

این  از  دیگر  یکی  است.  بوده  پیاده مداری  افزایش  و  اتومبیل 
پایه آن، محققان  بر  بوده که  رویکردهای نظری، رشد هوشمند 
بین  روابط  واکاوی  و  بررسی  به  از دهه 1990،  عمدتاً  بسیاری، 
محیط ساخته شده و رفتار سفر به صورت تجربی پرداخته اند]6[. 
از  اکنون سازمان حمایت  تحقیقات،  گونه  این  نتایج  به  توجه  با 
عنوان  به  را  زمین  کاربری  سیاست های  آمریکا5  زیست  محیط 
ابعاد  از  بسیاری  و  پذیرفته  بهبود کیفیت هوا  ابزار موثر در  یک 
شکل شهری را در مدل معروف خود »شاخص رشد هوشمند6« 

وارد کرده است]8[.
ممکن  چگونه  شهری  شده  ساخته  محیط  که  موضوع  این   
فراوانی  تجربی  مطالعات  در  باشد  تأثیرگذار  سفر  رفتار  بر  است 
تفسیر و بیان گردیده است ]9[ ]10[ ]11[ ]12[ ]13[ ]14[ 
]15[.عمدتاً »تئوری تقاضای سفر7« چارچوب اقتصادی و توضیح 
به عنوان یک  تئوری، سفر  این  ارتباط می باشد. در  این  دهنده 
تقاضای مشتق شده در نظر گرفته می شود بدین معنی که سفر 
به منظور یک هدف و رسیدن به یک مقصد انجام می گیرد و خود 
که  می شود  فرض  چنین  چارچوب  دراین  نمی باشد.  هدف  یک 
افراد به تنهایی یا به نمایندگی از افراد خانواده، در یک چارچوب 
به سفر  منابع در دسترس، تصمیم  و  براساس هزینه ها  عقالنی، 
برگیرنده  در  هزینه  جا  این  در  می گیرند.  آن  انجام  چگونگی  و 
مادی  هزینه های  و  سفر  زمان  از جمله  سفر  هزینه های  تمامی 
)کرایه، پارکینگ و غیره( می باشد و عوامل شکل شهری، عواملی 
بیرونی و خارج از کنترل افراد بوده که بر هزینه های سفر و در 
نتیجه رفتار سفر تأثیرگذار است. بدین گونه عوامل شکل شهری 

در این چارچوب وارد می شوند]12[ ]9[. 
و  تطبیقی  رویکرد  دو  با  با  عموماً  تئوری،  این  اساس  بر 
تحلیلی میتوان به واکاوی ارتباط شکل شهر و مولفه های رفتاری 
سفر پرداخت. در رویکرد تطبیقی محدوده هایی که در ویژگیهای 
و  مقایسه  دیگر  محدوده های  با  و  انتخاب  بوده  همگن  خاصی 
تحلیل می گردند]16[ ]3[ . از مزایای این رویکرد آن است که 
خصوصیات طراحی بافت به صورت یک مجموعه دیده می شود 
زیرا در بسیاری از موارد محاسبه جداگانه اثرات تک تک هر یک 

از عناصر کالبدی به آسانی ممکن نمی باشد. 
مقایسه  با  همکاران  دیگر  و  فریدمن  رویکرد،  این  اتخاذ  با 
طور  به  که  دادند  نشان  سنتی  و  جدید  سبک  با  محله هایی 
متوسط محله های جدید نسبت به محله هایی سنتی دارای طول 
استفاده  با   ]18[ گورهام   و  سرورو  هستند]17[.  بیشتری  سفر 
نقل  و  از حومه های حمل  تجربی جمع آوری شده  داده های  از 
در  افزایش  که  رسیدند  نتیجه  این  به  خودروگرا  و  عمومی گرا 
سطح تراکم مسکونی منجر به افزایش دامنه ی استفاده از حمل 
 8 مقایسه  با   2003 سال  در  نیز  الند  می شود.  عمومی  نقل  و  1  - New tradition

2- Seemingly unrelated regression
3- New urbanist
4- Negative binomial regression

  5- EPA
  6- Smart Growth Index (SGI)
  7- Travel demand theory
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ازای  به  محله در پرتلند نشان میدهد که میزان سفرهای پیاده 
هر شخص در محالت با خرده فروشی به طور معنی داری بیشتر 

از سایر محالت فاقد این خصوصیات است ]16[.
رویکرد دیگر، رویکرد تحلیلی است که در آن سعی می شود 
رفتار سفر  بر  ویژگی های شکل شهر  و  عناصر  از  اثرات هر یک 
به صورت جداگانه  رگرسیون  و  تحلیل همبستگی  از  استفاده  با 
محاسبه شود ]19[. با مروری بر مطالعات فراوان صورت گرفته 
و در ارتباط با ویژگی هایی شکل شهری می توان گفت بر مبنای 
هدف هر مطالعه، دو دسته متغیر مرتبط با شکل شهری تعریف 
می گردد. یک دسته از این متغیرها مرتبط با ویژگی های عینی 
شکل شهر و دسته دیگر مرتبط با ویژگی های درک شده و ذهنی 
گستردگی  دلیل  به  گذشته-  مطالعات  در  غالباً  است.  ساکنین 
به  و  متغیرها  این  از  دسته  یک  بر  تنها  مطالعه-  مورد  زمینه 

صورت محدوی تمرکز شده است.
این  در  تجربی  مطالعات  گسترده ترین  و  نخستین  از  یکی   
این  است.   1989 سال  در  ورثی  کنت  و  نیومن  مطالعه  زمینه، 
کانادا،  استرلیا،  آمریکا،  مختلف  شهرهای  سطح  در  که  مطالعه 
آسیا و اروپا انجــام گرفت، نشان داد که میزان مصــرف سوخت، 
رابطه ای معکوس)و نه لزوماً خطی( با سطح تراکم دارد. بر اساس 
متوسط  طور  به  که  کانادایی  و  آمریکایی  مطالعه، شهرهای  این 
دارای پایین ترین سطح تراکم بوده در عین حال دارای باالترین 
سرانه مصرف سوخت هستند]20[. یکی دیگر از مطالعات که با 
مطالعه  گرفته  انجام  آمریکا  در  محله   50 در سطح  رویکرد  این 
با شکل  مولفه مرتبط  بررسی سه  به  و کاکلمن ست که  سرورو 
پرداخته  طراحی  الگوی  و  کاربری ها  تنوع  تراکم،  یعنی  شهر 
با  ترکیب  در  باال  تراکم  می دهد  نشان  مطالعه  این  نتایج  است. 
طراحی محله نرخ تولید سفر را کاسته و سفرهای غیر موتوری 
تنوع کاربری ها  را تشویق می کند. همچنین وی نشان می دهد 
تولید  نرخ  پیاده مدار،  طراحی های  همراه  به  محله  سطــح  در 
سفرهای موتوری را کاسته و سفــرهای غیر موتوری را افزایش 
می دهد ]11[. سه مولفه عینی فوق، مهم ترین متغیرهای مستقل 
به  فراوانی  بوده که در مطالعات  این زمینه  تحقیقات تجربی در 

کار گرفته شده اند.
2 - متدولوژی تحقیق 

2-1 - محدوده های مورد مطالعه و جمع آوری داده ها
در این تحقیق- از آن جا که امکان انتخاب کل شهر اصفهان به 
عنوان جامعه آماری تحقیق نبوده - ابتدا به مطالعه وضعیت کلی همه 
مناطق شهرداری اصفهان پرداخته شده و در نهایت مناطق 8 و 12 
شهرداری در حوزه شمال شهر اصفهان انتخاب شده اند. مناطق مذکور 
دارای بافت های متنوع - بافت های قدیمی و جدید و یا ترکیبی از هر 
دو نوع بافت – می باشد . این محدوده از جنوب به خیابان باهنر، از 
غرب به خیابان امام خمینی، از شرق به خیابان کاوه و از طرف شمال 

به اراضی کشاورزی محدود می شود.
در این مطالعه 10 محله از درون مناطق مذکور انتخاب و به دو 
دسته کلی محالت قدیمی و محالت جدید تقسیم بندی شده است. 
ساختار  معابر،  شبکه  الگوی  اساس  بر  عمدتاً  دسته بندی  این 
از  پس  است.  گرفته  صورت  ساخت  زمان  و  فضایی   - کالبدی 
انتخاب محالت، حجم نمونه با سطح اطمینان 95 درصد و حاشیه 
نهـــایت،  است. در  برآورد گردیده  5 درصد 305 مورد  خطای 
پرسشنامه های  با حذف  و  متناسب  تخصیص  اصل  رعایـــت  با 
ناقص، مجموعاً 312 پرسشنامه سالم جمع آوری و مورد استناد 
و  بوده  استاندارد  مذکور  پرسشنامه  در ضمن  است.  گرفته  قرار 
در  که  می باشد  تحقیق  متغیرهای  با  مرتبط  بخش  چهار  شامل 

ادامه به آن ها پرداخته می شود. 
2-2 - متغیرهای تحقیق

در این پژوهش، چهار دسته متغیر تعریف شده که در واقع 
فراوانی  می باشند.  تحقیق  کنترل  و  مستقل  وابسته،  متغیرهای 
تحقیق  وابسته  متغیرهای  اتومبیل،  با  فراوانی سفر  و  پیاده  سفر 
در  می گردد.  تحقیق  آنها  روی  بر  متغیرها  سایر  تأثیر  که  بوده 
این رابطه، ابتدا 7 مقصد یا هدف که غالباً با سفرهای غیر کاری 
خواسته  پاسخ دهندگان  از  سپس  و  شده  مشخص  بوده  مرتبط 
شده تا تعداد سفرهای خود به هر یک از مقاصد مذکور را در یک 

ماه معمولی و با آب و هوای خوب بیان نمایند. 
سایر متغیرهای توضیحی و موثر بر رفتار سفر را می توان به سه 

دسته تقسیم بندی کرد که در ذیل به تفصیل شرح داده می شوند. 
2-2-1 - ویژگی های درک شده از محیط محالت

همان طور که گفته شد، به لحاظ تئوری انتظار می رود شکل 
شهری بتواند بر رفتار سفر تأثیر بگذارد. در این جا - به منظور 
آزمون تجربی این تئوری- برخی از ویژگی های محیط ساخته شده 
به  ویژگی ها  این  شده اند.  انتخاب  مستقل  متغیرهای  عنوان  به 
صورت عینی اندازه گیری نمی شوند بلکه درک افراد را از محیط 
محالت بیان می کنند. در پرسشنامه تحقیق، 27 گزاره در ارتباط 
با مهم ترین ویژگی های محالت مطرح شده و از ساکنان خواسته 
 5 مقیاس  یک  در  گزاره  هر  با  ارتباط  در  را  خود  نظر  تا  شده 

ارزشی از »خیلی کم تا خیلی زیاد« ابراز نمایند.
نیز  آنها  بین  و  بوده  زیاد  گزاره ها  این  تعداد  که  جا  آن  از 
به  آنها  از  کدام  هیچ  دیگر  طرف  از  و  داشته  وجود  هم بستگی 
روش  نمی شوند،  محسوب  پایه ای  متغیر  یا  عامل  یک  تنهایی 
تحلیل عاملی به کار گرفته شده تا گزاره ها خالصه و عامل بندی 
شوند و خصیصه های زیر بنایی آنها نیز تعیین گردد. با استفاده از 
روش معمولی عامل های اصلی و چرخش واریماکس، 27 شاخص 
)گزاره( مذکور در 6 عامل بارگذاری شده که جمعا 65.3 درصد 
عامل ها  در  شاخص ها  بارگذاری  می نمایند.  توجیه  را  واریانس 
اشتراک موضوعی  به  توجه  با  نظر می رسد که  به  کاماًل منطقی 
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آنها، نام یا بر چسبی به عامل مربوطه تخصیص داده شده است. 
مجاورت، امنیت، جذابیت های پیاده/دوچرخه، قابلیت دسترسی، 
این  اساسی  عامل های  درونی  تمایالت  و  اجتماعی  تعــامالت 

گزاره ها هستند )جدول1(.
متغیرهای   - دیگر  متغیر  دسته  دو  متغیرها،  این  بر  عالوه 
مربوط به نگرش افراد به سفر و وضعیت اجتماعی و اقتصادی-  
کنترل  متغیرهای  غالباً  متغیرها  این  است.  شده  تعریف  نیز 
نتایج  می شود.  آنها سبب سوگیری  تحقیق بوده و عدم کنترل 
این دسته از متغیرها با روش های مختلف آماری کنترل می شوند 
است  شده  تائید  فروانی  مطالعات  در  سفر  رفتار  بر  آنها  تأثیر  و 

 .]23[ ]22[ ]21[ ]25[ ]24[
جدول 1 - متغیرهای پایه ای درک افراد از ویژگی های محیط، مستخرج از 

تحلیل عاملی )مأخذ: نگارندگان(

جدول 2 - متغیرهای پایه ای نگرش افراد به سفر، مستخرج از تحلیل 
عاملی )مأخذ: نگارندگان(
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2-2-2 - نگرش افراد به سفر
دسته اول متغیرهای کنترل، نگرش شخصی افراد به سفر و 
موضوعات وابسته به آن می باشد. برای اندازه گیری این متغیرها، 
در پرسشنامه تحقیق از پاسخ دهندگان خواسته شده تا نگرش 
خود را در یک مقیاس 5 گزینه ای از »کاماًل مخالفم )1( تا کاماًل 
نمایند.  بیان  شده  مطرح  گزاره   26 با  رابطه  در   »)5( موافقم 
سپس همانند متغیرهای درک شده و به دالیلی مشابه آن، روش 
تحلیل عاملی به منظور استخراج ابعاد پایه ای این گزاره ها به کار 

گرفته شد.
عامل   5 داده شده  نشان   2 همان طور که در جدول شمار 
از  طرفداری  دوچرخه،  از  طرفداری  از:  عبارتند  شده  مشخص 
اتوبوس و هوای پاک، وابستگی به اتومبیل، کاهش دادن سفرها 
و امنیت اتومبیل. این عوامل در مجموع 67.8 درصد واریانس را 

پوشش می دهند.
2-2-3 -  متغیرهای اجتماعی- اقتصادی

اجتماعی-  متغیرهای  کنترل،  متغیرهای  از  دیگر  دسته 
پرسشنامه مطرح شده اند. در  آخر  در بخش  است که  اقتصادی 
تئوری تقاضای سفر بر اهمیت این متغیرها تأکید شده و بسیاری 
از مطالعات نیز نشان داده اند که این متغیرها می توانند بر رفتار 

سفر تأثیر معنی داری داشته باشند.
جنسیت، سن، وضعیت اشتغال، تعداد اعضای خانوار، وضعیت 
سواد، وضعیت درآمد، مالکیت اتومبیل و مسکن و غیره مهمترین 
متغیرهای اجتماعی- اقتصادی تحقیق حاضر بوده که تالش شده 

چگونگی تأثیر آنها بر رفتار سفر تحقیق گردد.

جدول 3 - وضعیت برخی از متغیرهای اجتماعی- اقتصادی در دو نوع 

محله )مأخذ: نگارندگان(

3 - تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج آن
در این بخش از تحقیق به تجزیه و تحلیل متغیرهای تحقیق 
گزینه  دو  هر  میانگین  ابتدا  منظور  همین  به  می شود.  پرداخته 
محله  نوع  دو  هر  در  اتومبیل(  از  استفاده  و  )پیاده روی  سفر 

متغیرهای  از  یک  هر  روابط  و سپس چگونگی  می شود  مقایسه 
مستقل و کنترل با متغیرهای وابسته تحلیل می گردد.

3-1 - مقایسه میانگین متغیرهای وابسته در درون 
محالت

 14.23 قدیم  محالت  در  اتومبیل  با  سفر  فراوانی  میانگین 
سفر و میانگین سفر پیاده نیز 12.14 سفر در ماه بوده و برای 
محالت جدید نیز این میانگین به ترتیب 18.33 و 12.52 سفر 
در ماه است. بنابراین در هر دو نوع محله میانگین سفر با اتومبیل 
بیشتر از سفر پیاده می باشد. اختالف میانگین های فوق در هر دو 
نوع محله به صورت جداگانه با استفاده از آزمون »تی نمونه های 
مستقل« مقایسه شده است. نتایج این آزمون نشان می دهد که 
این اختالف میانگین در هر دو نوع محله در سطح اطمینان 95 

درصد معنی دار می باشد.
این موضوع بیانگر آن است که هر دو نوع محله مورد تحقیق، 
حدودی  تا  شهری،  شکل  با  مرتبط  ویژگی های  از  نظر  صرف 
وابسته به اتومبیل و به نوعی این وابستگی به اتومبیل در محالت 
جدید شدیدتر از محالت قدیمی بوده است. اگرچه درتحقیقات 
با  اما  معلولی سخن گفت  و  علت  روابط  از  نمی توان  همبستگی 
توجه به ویژگی این محالت، شاید بتوان خیزگاه این اختالف را 
تا حدودی به مالکیت بیشتر وسایل نقلیه و عدم محدودیت در 

استفاده از اتومبیل در این دسته از محالت نسبت داد.

جدول 4 - مقایسه میانگین فراوانی هر دو گزینه سفر در درون 
محالت مورد مطالعه )مأخذ: نگارندگان(

بین  در  وابسته  متغیرهای  میانگین  مقایسه   -  2-3
محالت

پس از مقایسه میانگین فراوانی سفر با هر دو گزینه در درون 
محالت، این میانگین در هر دو نوع محله نسبت به همدیگر نیز 
مقایسه شده است. نتایج خام جدول 5 نشان می دهد که سهم 
فراوانی سفر با هر دو گزینه در محالت جدید نسبت به محالت 
اطمینان  در سطح  و  تی  آزمون  با کمک  اما  است.  بیشتر  قدیم 
95 درصد می توان گفت که تنها اختالف میانگین فراوانی سفر 
بیشتر  مالکیت   4 شماره  جدول  می باشد.  معنی دار  اتومبیل  با 
محالت  به  نسبت  را  جدید  محالت  ساکنان  سطح  در  اتومبیل 
قدیم توصیف می کند. بنابراین در این جا می توان این اختالف 
میانگین را بیشتر ناشی از وضعیت اجتماعی- اقتصادی ساکنان 
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بارها  نیز  این محالت دانست. موضوعی که در مطالعات پیشین 
تأیید شده است ]27[ ]26[.

جدول 5 - مقایسه میانگین فراوانی هر دو گزینه سفر در بین محالت مورد 
مطالعه )مأخذ: نگارندگان(

 3-3 - تحلیل های همبستگی
هــدف از تحلیل های همبستگــی تعیین میزان همــاهنگی 
دو  به  دو  رابطه  منظور  این  برای  می باشد.  متغیر  دو  تغییرات 
متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق بررسی می گردد. در ارزیابی 
معیار  این  می آید.  کار  به  همبستگی  ضریب  معیار  رابطه  این 
ضریبی است که دامنه اش از 1 - تا 1 + است. مقدار صفر گویای 
این است که هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد. 1 + رابطه 
اگرچه  نشان می دهد.  را  کامل  منفی  رابطه   -  1 و  کامل  مثبت 
قواعد سهل و سریعی برای متمایز کردن همبستگی کم از زیاد 
وجود ندارد اما باز یک قاعده کلی برای تفسیر مقدارهای مختلف 
ضریب همبستگی استفاده می شود که در استفاده از آن احتیاط 

الزم است.]28[  
     جدول 6 - شدت همبستگی با توجه به معیار ضریب همبستگی 

)تیموری،1374( 

اجتماعی-  متغیرهای  بین  رابطه  ابتدا  قسمت  این  در 
اقتصادی و دو مولفه رفتاری سفر با استفاده از روش همبستگی 
با  ارتباط  در  همبستگی  نتایج  است.  شده  بررسی  متغیری8  دو 
از  بیشتر  جدید  محالت  می دهد  نشان  اتومبیل  با  سفر  فراوانی 
اقتصادی   – اجتماعی  متغیرهای  تأثیر  تحت  قدیمی  محالت 
است. درآمد، مالکیت اتومبیل و سطح سواد سه متغیر بوده که 
با  فراوانی سفر  بر  هم در محالت جدید و هم در محالت قدیم 
اتومبیل تأثیر معنی دار دارند. دو متغیر اول رابطه مثبت و دیگر 
محالت  در  دارد.  مذکور  وابسته  متغیر  با  معکوس  رابطه  متغیر 
مالکیت  خانوار،  اعضای  تعداد  متغیر،  سه  این  بر  عالوه  جدید 
مسکن و وضعیت اشتغال نیز در رابطه معنی دار با فراوانی سفر با 
اتومبیل می باشند. جنسیت افراد نیز در محالت قدیم با فراوانی 
سفر با اتومبیل رابطه معکوس دارد به طوری که با افزایش تعداد 
این که در  نکته دیگر  اتومبیل کاهش می یابد.  از  استفاده  زنان 

دارای  سفر  به  افراد  نگرش  عوامل  از  کدام  هیچ  قدیم  محالت 
ارتباط معنی دار با فراوانی سفر با اتومبیل نیست در حالی که در 
محالت جدید، عامل »امنیت اتومبیل« دارای ارتباط مستقیم با 

این متغیر وابسته است.
جدید  محالت  در  گفت  می توان  محله  نوع  دو  مقایسه  در 
متغیرهای »اجتماعی- اقتصادی« و »نگرش افراد به سفر« دارای 
ارتباطات معنی دار بیشتری با فراوانی سفر با اتومبیل می باشند. 
فراوانی سفر بیشتر با اتومبیل و سطح باالتر ساکنان این محالت 
در برخورداری از برخی متغیرهای اجتماعی – اقتصادی در تأیید 

نتایج این همبستگی می باشد.
همبستگی  تحلیل  نیز  پیاده  سفرهای  فراوانی  با  ارتباط  در 
ارتباط  دارای  متغیرهای  تعداد  مجموع  در  که  می دهد  نشان 
معنی دار با این متغیر وابسته در هر دو نوع محله برابر می باشد. 
نقلیه  در محالت جدید درآمد )به صورت مثبت(، تعداد وسایل 
مثبت(  صورت  )به  مسکــن  مالکیــت  و  منفی(  صورت  )به 
در محالت  و  بوده  پیاده  فراوانی سفر  با  معنی دار  ارتباط  دارای 
قدیم شاخص هایی مانند تعداد وسایل نقلیه )به صورت منفی(، 
صورت  )به  سواد  سطح  و  مثبت(  صورت  )به  دوچرخه  مالکیت 
نکته  می باشند.  متغیر  این  با  معنی دار  ارتباط  دارای  مثبت( 
فراوانی  با  سفر  به  افراد  نگرش  مربوط  متغیرهای  که  این  دیگر 
سفر پیاده ارتباطات معنی دار بیشتری به نسبت فراوانی سفر با 

اتومبیل دارند.
رابطه  اقتصادی،  اجتماعی-  متغیرهای  رابطه  بررسی  از  پس 
دو به دو عوامل مرتبط با ویژگی های درک شده از شکل شهر با 
متغیرهای وابسته تحلیل گردیده است. در این تحلیل متغیرهای 
اجتماعی- اقتصادی و نگرش افراد به سفر کنترل شده تا صرفاً 
برای  تبیین گردد.  رفتار سفر  بر  ویژگی های شکل شهری  تاثیر 
است.  شده  گرفته  کار  به  جزیی9  همبستگی  روش  منظور  این 
نتایج این همبستگی حاکی از آن است که هر دو متغیر وابسته 
از  بیشتری  تعداد  با  جدید  محالت  به  نسبت  قدیم  محالت  در 

عوامل شکل شهری دارای ارتباط معنی دار می باشد.
در محالت جدید با افزایش سطح تعامالت اجتماعی فراوانی 
این  درونی  تمایالت  عامل  افزایش  با  و  کاهش  اتومبیل  با  سفر 
متغیر افزایش می یابد. در حالی که در محالت قدیم عالوه بر این 
دو متغیر، عوامل مجاورت و امنیت نیز دارای ارتباط معنی دار با 

فراوانی سفر با اتومبیل هستند.
فراوانی سفر پیاده نیز در محالت جدید تنها با عامل مجاورت دارای 
ارتباط معنی دار مثبت بوده است. اما در محالت قدیم عالوه بر عامل 
مجاورت، عوامل امنیت و تعامالت اجتماعی نیز دارای ارتباط معنی دار 
با فراوانی سفر پیاده بوده، به طوری که با افزایش سطح کیفی این عوامل 

فراوانی سفر پیاده افزایش می یابد.

8 - Bivariate Correlation 
9- Partial Correlation
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جدول 7 - همبستگی متغیرهای کنترل )اجتماعی- اقتصادی، نگرش به سفر( با مولفه های رفتار سفر در دو نوع محله )مأخذ: محاسبات تحقیق( 

جدول 8 - همبستگی عوامل درک شده از محیط  با مولفه های رفتار سفر در دو نوع محله )مأخذ: محاسبات تحقیق(  
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در جمع بندی دو جدول فوق می توان گفت در محالت جدید 
نسبت به محالت قدیم، مولفه های رفتاری سفر با تعداد بیشتری 
اقتصادی و نگرش افراد به سفر دارای  از متغیرهای اجتماعی – 
ارتباط معنی دار می باشند. اما با کنترل این متغیرها، نتایج بیانگر 
با شکل  تعداد عوامل مرتبط  آن است که که در محالت قدیم، 
از  بیشتر  ساکنان  سفر  رفتار  با  معنی دار  ارتباط  در  و  شهری 
در  جدید  محالت  ساکنان  رفتار  براین  بنا  است.  جدید  محالت 
اجتماعی-  شرایط  تأثیر  تحت  بیشتر  قدیم  محالت  با  مقایسه 
قدیمی  محالت  در  سفر  رفتار  عکس  بر  و  بوده  آنان  اقتصادی 
بیشتر تحت تاثیر ویژگیهای شکل شهری )محیط محالت( قرار 

دارد.

4 - جمع بندی و نتیجه گیری
رفتار  بر  شهری  شکل  که  دارند  اعتقاد   ]9[ کرن  و  بورانت 
سفر ساکنیان تأثیرگذار است زیرا افراد تحت تأثیر یک انتخاب 
به  تصمیم  خود  بودجه ای  محدودیت های  مبنای  بر  و  عقالیی 
سفر و چگونگی انجام آن میگیرند و از آن جا که شکل شهری 
می تواند  بالقوه  صورت  به  پس  است  تأثیرگذار  سفر  هزینه  بر 
چنین  پایه  بر  نیز  حاضر  تحقیق  بگذارد.  تأثیر  سفر  رفتار  بر 
ویژگی های  رابطه  بررسی  به  تطبیقی  رویکردی  با  و  دیدگاهی 
درک شده از شکل شهری )محیط(، نگرش افراد به سفر و ویژگی 
های اجتماعی- اقتصادی با دو مولفه های رفتاری سفر )فراوانی 
سفرهای غیرکاری با اتومبیل و پیاده( در دو نوع محله با ساختار 
 5 منظور  این  برای  است.  پرداخته  متفاوت  فضایی   – کالبدی 
اصفهان  شهر  شمال  حوزه  در  جدید  محله   5 و  قدیمی  محله 

انتخاب شده است.
نتایج مقایسه میانگین ها نشان می دهد که در هر دو نوع محله 
مورد مطالعه ، فراوانی سفر با اتومبیل نسبت به سفرهای پیاده به 
طور معنی داری بیشتر بوده که نشان از وابستگی محالت مورد 
مطالعه به الگوی سفرهای موتوری می باشد. همچنین مقایسه هر 
دو نوع محله از حیث مولفه های رفتاری سفر نیز بیانگر آن است 
که محالت جدید نسبت به محالت قدیم هم دارای فراوانی سفر 
با اتومبیل بیشتر و هم دارای سفرهای پیاده بیشتری هستند. اما 
تنها اختالف فراوانی سفرهای موتوری در این محالت )در سطح 
نوعی  به  موضوع  این  می باشد.  معنی دار  درصد(   95 اطمینان 
متغیرهای  یا  و  شهر  شکل  ویژگی های  تاثیر  که  می دهد  نشان 
نگرشی و اجتماعی- اقتصادی بر فراوانی سفر با اتومبیل نسبت 

به سفرهای پیاده بیشتر می باشد.
متغیرهای  دو  به  دو  همبستگی  میانگین ها،  مقایسه  از  پس 
ابتدا رابطه متغیرهای نگرش افراد  تخقیق تحلیل گردیده است. 

رفتاری  مولفه  دو  با  اقتصادی  اجتماعی-  متغیرهای  و  سفر  به 
سفر تحلیل گردیده است که نتایج آن نشان می دهد در محالت 
رابطه  مذکور  متغیرهای  بین  قدیم،  محالت  از  بیشتر  جدیــد 
معنی دار وجود دارد. نکته دیگر این که، متغیرهای نگرش افراد 
ارتبــاط  دارای  پیـــاده  سفـــر  فــراوانی  با  بیشتر  سفــر  به 
معنی دار می باشند. پس از این بررسی، به منظور تحلیل روابط 
بین متغیرهای درک شده از شکل شهری و رفتار سفر، با استفاده 
اقتصادی  تاثیر متغیرهای اجتماعی-  از روش همبستگی جزئی، 
همبستگی  این  نتایج  است.  کنترل شده  سفر  به  افراد  نگرش  و 
نیز حاکی از آن است که هر دو متغیر وابسته در محالت قدیم 
نسبت به محالت جدید با تعداد بیشتری از عوامل شکل شهری 
دارای ارتباط معنی دار می باشند. در مجموع می توان گفت رفتار 
تحت  بیشتر  قدیم  با محالت  مقایسه  در  ساکنان محالت جدید 
که  حالی  در  می باشد.  آنان  اقتصادی  اجتماعی-  شرایط  تأثیر 
ویژگی های  تأثیر  تحت  نوعی  به  قدیمی  محالت  در  افراد  رفتار 

شکل شهری)محیط محالت( نیز قرار دارد.

6 - منابع
1. Handy, S. L. (1996).Understanding the link between 

urban form and nonwork travel behavior. Journal of 

planning education and research, 15, 183–198.

2. Cao, X., Mokhtarian, P. L. & Handy, S. L. (2009a), 

The relationship between the built environment and 

nonwork travel: A case study of northern California, 

Transportation Research Part A, 43(5), 548–559.

3. Khattak, A. J., & Rodriquez, D. (2005), Travel be-

havior in neotraditional neighborhood developments: A 

case study in USA, Transportation Research A, 39(6), 

481–500.

4. Litman TA. (2003), Economic value of walkability, 

Transportation Research Record ,1828: 3–11.

5. Frank, LD. & Engelke, PO. (2001), The built envi-

ronment and human activity patterns: exploring the im-

pacts of urban form on public health, Journal of Plan-

ning Literature, 16:(2), 202–218.

6. Cao, X., Handy, S. L., & Mokhtarian, P. L. (2006). 

The influences of the built environment and residential 

self-selection on pedestrian behavior: Evidence from 

Austin, TX. Transportation, 33(1), 1–20.

7. Lin, J. &Yang, A. ( 2009), Structural Analysis of How 



44

Urban Form Impacts Travel Demand: Evidence from 

Taipei, Urban Studies , 46(9), 1951–1967.

[8] Ewing, R. & Cervero, R. (2010), Travel and the Built 

Environment, Journal of the American Planning Asso-

ciation, 76(3), 265 — 294.

9. Boarnet, M. G., & Crane, R. (2001), The influence 

of land use on travel behavior: Specification and esti-

mation strategies,. Transportation Research A, 35(9), 

823–845.

10. Cervero, R. (2002), Built environments and mode 

choice: Toward a normative framework, Transportation 

Research D, 7(4), 265–284.

11. Cervero, R., & Kockelman, K. (1997), Travel de-

mand and the 3Ds: Density, diversity, and design, 

Transportation Research D, 2(3), 199–219.

12. Crane, R. (1996), On form versus function: Will the 

new urbanism reduce traffic, or increase it? Journal of 

Planning Education and Research, 15(2), 117–126.

13. Kockelman, K. M. (1997), Travel behavior as a 

function of accessibility, land use mixing, and land use 

balance: Evidence from the San Francisco Bay Area, 

Transportation Research Record, 1607,116–125.

14. Zhang, M. (2004), The role of land use in travel mode 

choice: Evidence from Boston and Hong Kong, Journal of 

the American Planning Association, 70(3), 344–361.

15. Cao, X., Mokhtarian, P. L., & Handy, S. L. (2009b). 

Examining the impacts of residential self-selection on 

travel   behaviour: A focus on empirical findings. Trans-

port Reviews, 29(3), 359–395..

16. Lund, H. M. (2003), Testing the claims of new ur-

banism: Local access, pedestrian travel, and neighbor-

ing behaviors, Journal of the American Planning Asso-

ciation, 69(4), 414–429.

17. Friedman, B. & Gordon,S. & abd Peers, J. (1994), 

Effect of neotraditional neighbourhood design on travel 

charactristics, Transportation Research Record, 1466, 

63- 70.

18. Cervero, R., & Gorham,R. (1995). Commuting in 

transit versus automobile neigborhoods. Journal of the 

American  Planning Association, 61(3), 210 — 225.

19. Handy, L., (1996), Methodologies for exploring the 

link between urban form and travel behavior, Transpor-

tation Research D 1 (2), 151–165.

20. Newman, P. & J. Kenworthy. (1989), Cities and Au-

tomobile Dependence: An International Sourcebook, 

Gower,UK.

21. Cao, X., Mokhtarian, P. L., and Handy, S. L. (2009a). 

Examining the impacts of residential self-selection on 

travel behaviour: A focus on empirical findings. Trans-

port Reviews, 29(3), 359–395.

22. Cervero, R. (2003), The built environment and 

travel: Evidence from the United States, European 

Journal of Transport and Infrastructure Research, 3(2), 

119–137.

23. Crane, R. (2000). The influence of urban form on 

travel: An interpretive review. Journal of Planning Lit-

erature, 15(1), 3–23.

24. Badoe, D. A., & Miller, E. J. (2000), Transportation-

land-use interaction: Empirical findings in North Amer-

ica, and the implications for modeling, Transportation 

Research D, 5(4), 235–263.

25. Ewing, R., & Cervero, R. (2001). Travel and the 

built environment. Transportation Research Record, 

1780, 87–114.

26. Handy, S. L., Cao, X., & Mokhtarian, P. L. (2005), 

Correlation or causality between the built environment 

and travel behavior? Evidence from Northern Califor-

nia, Transportation Research D, 10(6), 427–444

27. Handy, S. L., Cao, X., & Mokhtarian, P. L. (2006), 

Self-selection in the relationship between the built 

environment and walking—Empirical evidence from 

Northern California, Journal of the American Planning 

Association, 72(1), 55–74.
28 - تیموری، حبیب اله، مترجم، )1374(، مقدمه ای بر آمار 

در علوم اجتماعی، نوشته کورتز، تهران: نشر نی. 


