
کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در سنجش نگرش شهروندان در ارتباط با 

استفاده از سامانه  ها ی حمل و نقل عمومی
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چكیده

امروزه در راستای رفع معضل ترافیک در شهرهای بزرگ، راه حل توسعه حمل و نقل عمومی ارائه و اجرا می گردد. تحقیق حاضر در صدد سنجش 

نوع  از  حاضر  تحقیق  می باشد.  شده  ریزی  برنامه  رفتار  تئوری  اساس  بر  ریلی  نقل  و  حمل  سامانه  ها ی  از  گیری  بهره  به  نسبت  شهروندان  نگرش 

توصیفی پیمایشی است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش جهت گردآوری داده ها، پرسشنامه بود. جامعه آماری تحقیق شهروندانی هستند که از 

مترو و اتوبوس شهری استفاده نمی کنند. بر اساس نتایج تحقیق نگرش شهروندان، هنجارهای ذهنی آن  ها  و کنترل کننده  ها ی رفتاری رابطه مثبت 

و معناداری با رفتار شهروندان در زمینه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی دارند. 

کلمات کلیدی: تئوری رفتار برنامه ریزی شده، حمل نقل عمومی، نگرش شهروندان

1- مقدمه

شهری  درون  نقل  و  حمل  معضل  ترین  جدی  عنوان  به  ترافیک 
پر  چهره  ایران  بزرگ  شهرهای  در  است  مدتی  جهان،  سطح  در 
رنگ تری به خود گرفته و روز به روز به مرحله هشدار و بحرانی 
نزدیک می شود. دلیل این معضل را می توان در تولید بی رویه و 
قارچ گونه اتومبیل، به ویژه اتومیل  ها ی شخصی جستجو کرد. در 
پی افزایش حجم ترافیک در شهرها مشکالت مختلفی همچون 
تخریب  تجدیدناپذیر،  فسیلی  سوخت  ها ی  کاهش  هوا،  آلودگی 

فضاهای سبز جهت راه سازی و نزول کیفیت پدید آمده است.

یکی از کاربردی ترین راهکار  ها  برای حل این  معضل اجتماعی، 
گسترش وسایل حمل و نقل عمومی است. حمل و نقل عمومی 
توسعه  در  و  بوده  شهری  زندگی  اصلی  شالوده  ها ی  از  یکی 
عمومی  نقلیه  وسایل  است.  تأثیرگذار  اجتماعی  و  اقتصادی 
چالش های  بهبود  راهکار  از  مهمی  بخش  می تواند  ما  کشور  در 
زندگی  از  بهتری  کیفیت  و  باشد  زیست  محیط   و  انرژی  اقتصاد، 

برای ما به ارمغان آورد.

را  تقاضا  نقل عمومی  و  به وسایل حمل  ارزان  و  دسترسی آسان 
زمان  تا  می گردد  موجب  و  داده  کاهش  شخصی  سفرهای  برای 
بار  کاهش  با  نهایتا  و  شود  داده  اختصاص  رانندگی  به  کمتری 

ترافیکی، تا حدودی تبعات این معضل آسیب زا برطرف شود. 

در کشور ما تسهیل و ترویج فرهنگ استفاده از سامانه  ها ی حمل 
و نقل عمومی با مشکالتی همراه است و الزم است تا این موارد 
مورد آسیب شناسی قرار گیرند و راه حل  ها ی جهت برون رفت از 

این مشکالت ارائه گردند.

استفاده  بر  می تواند  که  مواردی  مهمترین  از  یکی  راستا  این  در 
شهروندان از این وسایل تاثیر شگرفی داشته باشد بررسی نگرش 
نقل عمومی و  و  به استفاده سامانه  ها ی حمل  شهروندان نسبت 
از سامانه  ها ی  استفاده  به  نسبت  را  آنها  نگرش  که  است  عواملی 

حمل نقل عمومی تحت تاثیر قرار می دهد.
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به همین منظور پژوهش حاضر در صدد است تا بر اساس تئوری 
پیش  در  تئوری  ها   مهمترین  از  یکی  که  شده  ریزی  برنامه  رفتار 
بینی رفتار انسان می باشد نگرش شهروندان را که یکی از پیش 

شرط  ها ی انجام رفتار است مورد سنجش و بررسی قرار دهد. 

2-مبانی نظری پژوهش

حمل و نقل عمومی1 

امروزه بهبود استاندارد  ها ی زندگی و تمایل به رفاه فردی زمینه 
ساز بروز پدیده اتومبیل گرایی شده است. این امر در کنار فقدان 
و  حمل  سیستم  ها ی  کیفیت  بودن  پایین  و  الزم  زیرساخت  ها ی 
شده  ترافیک  معضل  چون  مشکالتی  تشدید  باعث  عمومی  نقل 

است. 

وسیله  یک  آن  در  که  است  سیستمی  شامل  عمومی  نقل  و  حمل 
و  مبدا  یک  بین  مسیری  و در  مشخص  ایستگاه  ها ی  در  مشخص 
ویژگی  ها ی  با  عمومی  نقل  و  تردد می کند. حمل  مشخص  مقصد 
جمعیتی  و  جغرافیایی  محیطی،  زیست  اقتصادی،  اجتماعی، 

ارتباط دارد  ]1[.

حمل و نقل عمومی، سیستم  ها ی حمل و نقلی را در برمی گیرد 
که دارای مشخصه  ها ی زیر باشند:

- مسافران در ماشین مالکیتی خودشان سفر نکنند.

- سفر به صورت جمعی انجام شود نه انحصاری.

رفع  جهت  در  گامی  را  عمومی  نقل  و  حمل  گسترش  بسیاری 
وسایل حمل  از  استفاده  این  بر  .عالوه  می دانند  ترافیک  معضل 

و نقل عمومی چند مزیت مهم دیگر نیز دارد:

صرفه جویی در هزینه  ها ی روزمره 	• 	

صرفه جویی در زمان 	• 	

کمک به سلامتی همه ی افراد جامعه 	• 	

کمک به حفظ محیط زیست 	• 	

تئوری رفتار برنامه ریزی شده2

یکی از معتبرترین مدل های پیش بینی و توضیح رفتار انسانی، 
برخورداری  دلیل  به  که  می باشد  شده  ریزی  برنامه  رفتار  مدل 
قرار  توجه  مورد  را  رفتار  بینی  پیش  مهم  ابعاد  که  سازه  ها یی  از 

1  Public Transportation
2 Theory Of Planned Behavior 

که  نگرش  ها یی  و  ارزش  ها   عقاید،  بررسی  در  تواند  می  می دهند 
در بطن افراد وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد. در واقع تئوری 
تئوری عمل منطقی  یافته  برنامه ریزی شده شکل توسعه  رفتار 
مختلف  متغیرهای  از  استفاده  با  منطقی  عمل  تئوری  است. 
رفتار افراد را در شرایط خاص پیش بینی می کند]٢[. این تئوری 
مبتنی بر این فرض است که افراد به طور منطقی عمل می کنند. 
آنها کلیه اطالعات در دسترس درباره رفتار هدف را جمع آوری و 
به طور منظم ارزیابی می کنند، همچنین اثر و نتیجه اعمال را در 
نظر می گیرند، سپس براساس استدالل خود تصمیم می گیرند که 
عملی را انجام دهند یا انجام ندهند. بر اساس این تئوری، عامل 
تعیین کننده رفتار فرد نیت اوست و قصد نیز به نوبه خود تابعی از 

نگرش و هنجارهای انتزاعی افراد می باشد.

تئوری  این  روبروست،  محدودیت  یك  با  منطقی  عمل  تئوری 
باشند.  فرد  ارادی  کنترل  تحت  که  دارد  کاربرد  رفتارهایی  برای 
نگرش  با  فرد  اگر  نباشد، حتی  فرد  اراده  کاماًل تحت  رفتارها  اگر 
و هنجارهای ذهنی خودش برای انجام رفتار تحریك شده باشد 
ممکن است به دلیل مداخله شرایط محیطی نتواند رفتار را انجام 
)تئوری   TPB نام  به  دیگری  تئوری  آجزن  منظور  بدین  دهد. 
 )TRA( را در تکامل تئوری عمل منطقی )رفتار برنامه ریزی شده
ارائه داد. این تئوری رفتار  ها یی که تحت اراده کامل فرد نیستند 

را نیز پیش بینی می کند.

از  یکی  شده  ریزی  برنامه  رفتار  تئوری  گردید  ذکر  که  همانطور 
بهترین تئوری  ها  درباره پیش بینی رفتار انسان، می باشد. این 
تئوری از نگرش، هنجارهای انتزاعی، کنترل رفتاری درك شده، 
قصد و رفتار تشکیل شده است. بر طبق این تئوری،  رفتار واقعی 
از  مشترک  صورت  به  متفاوت  و  خاص  موقعیت  ها ی  در  فرد  یک 
رفتاری  کننده  ها ی  کنترل  و  ذهنی  هنجارهای  نگرش  ها ،  طریق 

ادراک شده فرد نسبت به انجام رفتار تعیین می گردد.

 در ادامه هریك از اجزای تئوری رفتار برنامه ریزی شده تشریح 
می گردند.

قصد رفتاری

رفتار  انجام  برای  اراده فردی  و  نیت  بیانگر شدت  رفتاری،  قصد 
هدف است. رابطه قصد رفتاری با رفتار نشان می دهد، افراد تمایل 
دارند در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آنها را دارند ]3[.
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نگرش نسبت به رفتار

اولین عاملی که روی قصد افراد برای انجام رفتار و یاعدم انجام 
رفتار تاثیر دارد، نگرش و گرایش  ها  هستند که عامل شخصی نیز 
نامیده می شود. نگرش ارزیابی عالقه یا بی عالقگی شخص را در 

خصوص رفتار مورد نظرش توضیح می دهد

هنجارهای انتزاعی

دومین عاملی که روی قصد افراد برای انجام رفتار و یاعدم انجام 
عامل  به  مربوط  که  هستند  انتزاعی  هنجارهای  دارد  تاثیر  رفتار 
اجتماعی می باشد. هنجارهای انتزاعی با فهم یا درك شخص از 
فشارهای اجتماعی در ارتباط می باشد که بر شخص وارد می شود 

تا کاری را انجام بدهد یا انجام ندهد. 

کنترل رفتاری درك شده

سومین عاملی که روی قصد افراد برای انجام رفتار و یا عدم انجام 
رفتار تاثیر دارد مربوط به کنترل رفتاری درك شده می باشد. در 
تئوری رفتار برنامه ریزی شده کنترل رفتاری درك شده به عنوان 
ارزیابی فرد از سخت یا آسان بودن یك رفتار تعریف می شود. در 
اینجا باورهایی ممکن است موجب تسهیل و یا مانع انجام رفتار 
مورد نظر فرد شود، مد نظر قرار می گیرد ]4[. کنترل رفتاری درك 
کننده  منعکس  که  باشد  می  رفتار  کننده  تعیین  هنگامی  شده 
از  تعدادی  باشد.  نظر  مورد  رفتار  روی  بر  افراد  واقعی  کنترل 
انجام  توانند  که می  دارند  و سازمانی وجود  فاکتورهای محیطی 
شدن یك رفتار مشخصی را آسانتر یا مشکل تر سازند. فرض بر 
این است که کنترل رفتاری درك شده منعکس کننده تجربه قبلی 
فرد و همچنین موانع پیش بینی شده انجام یك رفتار می باشد. 
انتزاعی  هنجارهای  و  مطلوب  نگرش  کلی،  قاعده  یك  عنوان  به 

مطلوب و کنترل رفتاری درك شده بیشتر باعث می شود که قصد 
درك  رفتاری  کنترل  شود.  بیشتر  فرد  توسط  رفتار  دادن  انجام 
عقیده  کنترلی:  باورهای  است.  شده  تشکیل  قسمت  دو  از  شده 
درباره اینکه عواملی وجود دارند که تسهیل کننده و یا مانع انجام 
یك رفتار مشخص می باشند. قدرت درك شده: قدرت درك شده 
برای کنترل هر یك از این عوامل تسهیل کننده و یا بازدارنده]٥[.

نظر  اساس  بر  می کند،  ایفا  افراد  رفتار  در  اساسی  نقشی  نگرش 
باشد،  مثبت  رفتاری  به  نسبت  فرد  نگرش  صورتیکه  در  آجزن 
احتمال آنکه متعهد به آن رفتار خاص باشد بیشتر است. ارتباط 
نگرش  افراد  است،  مستقیم  معموال  رفتاری  نیت  و  نگرش  بین 
اثر  که  رفتارهایی سوق می دهند  انجام  را در جهت  نیات خود  و 

مثبت داشته باشند.

و  مهم  عاملی  شهروندان  نگرش  که  گفت  می توان  اساس  این  بر 
ونقل  حمل  سامانه  ها ی  از  استفاده  رفتار(  )انجام  در  گذار  تاثیر 

عمومی می باشد.

لذا با توجه به تحقیقات محدود صورت گرفته در زمینه سنجش 
نقل  و  حمل  سامانه های  از  استفاده  به  نسبت  شهروندان  نگرش 
در  شده،  ریزی  برنامه  رفتار  تئوری  اینکه  به  توجه  با  و  عمومی 
به  نسبت  مشتریان  نگرش  سنجش  برای  مختلف  تحقیقات 
گذاری  اشتراک  به  نسبت  نگرش  بانک  ها ،  الکترونیک  خدمات 
است،  داشته  کاربرد  آمیزی  موفقیت  صورت  به   ... و  دانش 
برنامه  رفتار  تئوری  از طریق  تا  است  آن  پژوهش حاضر درصدد 
سامانه  ها ی  از  استفاده  به  نسبت  شهروندان  نگرش  شده،  ریزی 

حمل و نقل عمومی )مترو، اتوبوس( را مورد کنکاش قرار دهد.

چارچوب اصلی مدل رفتار برنامه ریزی شده بر اساس سه عامل 
می باشند که در شکل 1 مشاهده می گردد.

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش
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در این پژوهش سازه  ها ی تئوری رفتار برنامه ریزی شده عبارتند از:

نگرش: شامل مجموعه تمایالت شهروندان نسبت به بهره گیری 
از خدمات سامانه  ها ی حمل و نقل عمومی می باشد.

نگرش شامل دو بعد احساس و عاطفه )در مورد موضوع( و آگاهی 
و شناخت )اطالعات فرد جهت توضیح افکار و عقایدش( است.

ضرب  حاصل  فرد،  ذهنی  هنجار  تئوری  این  در  ذهنی:  هنجار 
با  هدف  رفتار  انجام  برای  پیروی  انگیزه  در  هنجاری  باورهای 
وجود این انتظارات می باشد؛ در این صورت اگر فرد معتقد باشد، 
چه درست و چه غلط، که دوستان صمیمی و اعضای خانواده ، 
نمی کنند،  یید  تأ  را  نقل عمومی  و  از سامانه  ها ی حمل  استفاده 
فشار زیادی را در عدم استفاده از این سامانه  ها  در خود احساس 
عنوان  به  را  دوستان  و  خانواده  گروه  ها ی  پژوهش  این  می کند. 
هنجارهای  عوامل  عنوان  به  و  گرفته  نظر  در  مرجع  گروههای 

ذهنی شناخته است.

کنترل رفتاری ادراك شده: متغیرهای مربوط به کنترل رفتاری درک 
شده در این پژوهش عبارتند از  زمان، مکان و عوامل موقعیتی.

بر این اساس فرضیه  ها ی پژوهش عبارتند از:

و  حمل  سامانه  ها ی  از  گیری  بهره  به  نسبت  شهروندان  نگرش 
نقل عمومی بر )رفتار( میزان استفاده آن  ها  از این سامانه  ها  تاثیر 

مثبت و معناداری دارد.

هنجارهای ذهنی شهروندان نسبت به بهره گیری از سامانه  ها ی 
این  از  آن  ها   استفاده  میزان  )رفتار(  بر  عمومی  نقل  و  حمل 

سامانه  ها  تاثیر مثبت و معناداری دارد.

بهره  به  نسبت  شهروندان  توسط  شده  درك  رفتاری  کنترل  ها ی 
گیری از سامانه  ها ی حمل و نقل عمومی بر )رفتار( میزان استفاده 

آن  ها  از این سامانه  ها  تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هنجار  ها ی ذهنی شهروندان بر نگرش آن  ها  نسبت به بهره گیری 
از سامانه  ها ی حمل و نقل عمومی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

نسبت  آن  ها   نگرش  بر  شهروندان  شده  درك  رفتاری  کنترل  ها ی 
و  مثبت  تاثیر  عمومی  نقل  و  حمل  سامانه  ها ی  از  گیری  بهره  به 

معناداری دارد.

3-پیشینه تحقیق

نگرش  مستقیم  صورت  به  که  تحقیقاتی  پیشینه،  با  ارتباط  در 
شهروندان نسبت به استفاده از سامانه  ها ی حمل و نقل عمومی 

را مورد بررسی قرار داده باشند بسیار محدود هستند. که در ادامه 
به آن  ها  اشاره می گردد.

شهروندان  نگرش  پژوهشی  در   ،)1391( همکاران  و  پور  قریب 
مورد  عمومی  نقل  و  حمل  وسایل  از  استفاده  به  نسبت  را 
سنجش قرار داده اند. در این پژوهش نگرش شهروندان به طور 
بررسی  مورد  شهری  اتوبوس  نقلیه  وسیله  به  نسبت  اختصاصی 
اینکه نگرش  به  با توجه  این تحقیق  نتایج  بر اساس  قرار گرفت. 
شهروندان نسبت به اتوبوس شهری منفی بوده در نتیجه منجر به 

عدم استفاده آن  ها  از اتوبوس گردیده است ]۶[.

همکاران،  و  پریزادی  توسط   139٠ سال  در  دیگری  پژوهش  در 
میزان گرایش اقشار مختلف اجتماع به استفاده از سیستم حمل 
در  یارانه  ها   شدن  هدفمند  طرح  اجرای  از  پس  عمومی  نقل  و 
بر  است.  گرفته  قرار  سنجش  مورد  تهران  شهر  گانه   ٢٢ مناطق 
اساس نتایج این تحقیق بین میزان تحصیالت شهروندان و سطح 
اشتغال  وضعیت  یارانه  ها ،  شدن  هدفمند  طرح  از  آنها  آگاهی 
شهروندان و معیار »اثر اقتصادی« طرح هدفمند شدن یارانه  ها ، 
نوع وسیله مورد استفاده شهروندان و معیار »اثر ترافیکی« طرح 
شهروندان  استفاده  مورد  نقلیه  وسیله  نوع  یارانه  ها ،  هدفمندی 
ارتباط  یارانه  ها   هدفمندی  طرح  محیطی«  زیست  »اثر  معیار  و 

معناداری وجود دارد]7[.

و  آسایش  نقش  تحقیقی خود،  کار  در  زاده )1387(  و صفار  تزار 
نقل  و  حمل  سیستم  مسافران  تعداد  افزایش  در  سفر  راحتی 
تحقیق  این  نتایج  طبق  بر  دادند.  قرار  بررسی  مورد  عمومی 
تری  راحت  سفر  دارای  عمومی  نقل  و  حمل  سیستم  هرچقدر 
بیشتر  سیستم  این  از  شهروندان  عمومی  استقبال  میزان  باشد 

خواهد بود]8[.

4-روش تحقیق

و  می رود  شمار  به  پیمایشی  توصیفی  تحقیقی  حاضر  تحقیق 
هدف از آن بررسی نگرش شهروندان شهر مشهد مقدس نسبت 
به بهره گیری از سامانه  ها ی حمل و نقل عمومی بر اساس تئوری 
آوری  جمع  ابزار  می باشد.   93 سال  در  شده  ریزی  برنامه  رفتار 
تئوری  پرسشنامه  و  شناختی  جمعیت  پرسشنامه  اطالعات 
رفتار برنامه ریزی شده بود که روایی و پایایی آن توسط اساتید 
آماری  جامعه  گرفت.  قرار  تایید  مورد  دانشگاهی  خبرگان  و 
حمل  سامانه  ها ی  از  که  می دهند  تشکیل  شهروندانی  را  تحقیق 
و نقل عمومی استفاده نمی کنند. بر طبق شاخص هولتر در مدل 
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به  که  گردید  برآورد  نفر   35٠ آماری  نمونه  ساختاری،  معادالت 
گردید.  توزیع  شهروندان  بین  ساده  تصادفی  گیری  نمونه  روش 
ذکر این نکته قابل توجه است که پرسشنامه تنها بین شهروندانی 
توزیع شد که طی یک سال گذشته به دالیل مختلف از سامانه  ها ی 

حمل و نقل عمومی استفاده نکرده بودند.

5- تجزیه و تحلیل داده  ها 

پایه  بر  پژوهش،  این  در  نهایی  مدل  برازندگی  ارزیابی  برای 
 ،)xپیشنهاد شوک و همکاران1، از شاخص  ها ی کای اسکویر )٢
شاخص برازندگی )GFI(، ریشه میانگین مجذور خطای تقریب 
دار  معنی   x٢ مقدار  اگر  می شود]9[.  استفاده   ،)RMSEA(
 RMSEA مقدار  و   ٠/9٠ از  باالتر   GFI شاخص  مقدار  نباشد، 
است  قبول  قابل  و  مناسب  مدل  برازش  باشند،   ٠/٠5 از  کمتر 
]1٠[. بر طبق جدول شماره 1، شاخص  ها ی برازش بدست آمده 
شاخص  ها   قبول  قابل  مقادیر  مبین  ساختاری  معادله  تحلیل  از 
بوده، بنابراین مدل دارای برازش مناسب و قابل قبولی می باشد.

حتی  که  گرفتند  قرار  مطالعه  مورد  شهروندانی  پژوهش  این  در 
نقل  و  حمل  سامانه  ها ی  از  استفاده  مزایای  از  آگاهی  وجود  با 
عمومی )مترو و اتوبوس(، احساس خوبی نسبت به آن  ها  نداشتند 
و وسیله نقلیه شخصی خود را ترجیح می دادند، از این رو تعهد 
عمومی  نقل  و  حمل  سامانه  ها ی  از  استفاده  به  نسبت  خاصی 

نداشتند.

بر طبق یافته  ها ی تحقیق مشخص گردید، بین نگرش شهروندان 
نسبت به بهره گیری از سامانه  ها ی حمل و نقل عمومی و )رفتار( 
وجود  معناداری  و   مثبت  رابطه  سامانه  ها   این  از  آن  ها   استفاده 
در سطح یک درصد وجود دارد. بدین معنی که هرچه شهروندان 
داشته  اتوبوس  و  مترو  از  استفاده  به  نسبت  تری  مثبت  نگرش 

باشند، قصد انجام این رفتار در آن  ها  افزایش می یابد.

شهروندان  ذهنی  هنجارهای  بین  گردید،  مشخص  همچنین 
نسبت به بهره گیری از سامانه  ها ی حمل و نقل عمومی و )رفتار( 
استفاده آن  ها  از این سامانه  ها  رابطه مثبت و معناداری در سطح 
یک درصد وجود دارد. این رابطه اشاره به تاثیر گروه  ها ی مرجع 
دارد. بدین معنی که چنانچه دوستان، همکاران و خانواده یک 
داشته  مثبتی  نظر  مترو  و  اتوبوس  از  استفاده  به  نسبت  شهروند 
باشند، می توان افزایش قصد استفاده از این سامانه  ها  را در فرد 

انتظار داشت.

1  Shook et all

شده  درك  رفتاری  کنترل  ها ی  بین  گردید،  مشخص  همچنین 
شهروندان نسبت به بهره گیری از سامانه  ها ی حمل و نقل عمومی 
و  مثبت  رابطه  سامانه  ها   این  از  آن  ها   استفاده  میزان  )رفتار(  و 
معناداری در سطح یک درصد وجود دارد. بدین معنی که هرچه 
اتوبوس  و  مترو  از  استفاده  با  رابطه  در  کمتری  موانع  شهروندان 
درک کنند، می توان افزایش قصد استفاده از این سامانه  ها  را در 

فرد انتظار داشت.

شهروندان  ذهنی  هنجار  ها ی  بین  گردید،  مشخص  همچنین 
و  حمل  سامانه  ها ی  از  گیری  بهره  به  نسبت  آن  ها   نگرش  و 
عبارتی  به  دارد.  وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه  عمومی  نقل 
بر  نگرش  طریق  از  و  مستقیم  غیر  طور  به  ذهنی  هنجارهای 
توسط  عمومی  نقل  و  حمل  سامانه  ها ی  از  شهروندان  استفاده 

تاثیر می گذارد.

شده  درك  رفتاری  کنترل  ها ی  بین  گردید،  مشخص  همچنین 
سامانه  ها ی  از  گیری  بهره  به  نسبت  آن  ها   نگرش  و  شهروندان 
به  دارد.  وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه  عمومی  نقل  و  حمل 
عبارتی، کنترل کننده  ها ی رفتاری به طور غیر مستقیم و از طریق 
نگرش بر استفاده شهروندان از سامانه  ها ی حمل و نقل عمومی 

توسط تاثیر می گذارند.

هنجارهای  نگرش،  گذاری  تاثیر  میزان  بررسی  جهت  انتها  در 
)رفتار(  بر  شهروندان  شده  درک  رفتاری  کنترل  و  انتزاعی 
رگرسیون  آزمون  از  عمومی  نقل  و  حمل  سامانه  ها ی  از  استفاده 
که  داد  نشان  رگرسیون  تحلیل  نتایج  شد.  گیری  بهره  چندگانه 
بدین  بود.   ٠/78 کننده،  بینی  پیش  متغیر  ها ی  تعیین  ضریب 
معنی که 78 درصد از واریانس متغیر وابسته )رفتار- استفاده از 
بینی  بوسیله متغیرهای پیش  نقل عمومی(  و  سامانه  ها ی حمل 
شده(  درک  رفتاری  کنتر  و  ذهنی  هنجارهای  )نگرش،  کننده 

توضیح داده می شود.

رفتاری،  کنترل  و  ذهنی  هنجارهای  نگرش،  مؤلفه  سه  میان  از 
سامانه  ها ی  از  استفاده  به  نسبت  شهروندان  نگرش  مستقیم  اثر 
است.   )β=٠/٦٤3( متغیرها  سایر  از  بیش  عمومی  نقل  و  حمل 
کنترل رفتاری درک شده دومین عامل پیش بینی کننده استفاده 
و   )β=٠/1٥1( عمومی  نقل  و  حمل  سامانه  ها ی  از  شهروندان 
هنجارهای انتزاعی )٠/٠9=β( به عنوان سومین عامل پیش بینی 
عمومی  نقل  و  حمل  سامانه  ها ی  از  شهروندان  استفاده  کننده 

شناخته شدند.



می
مو

ل ع
نق

 و 
مل

 ح
ا ی

ه  ه
مان

سا
از 

ده 
تفا

س
ا ا

ط ب
تبا

ار
در 

ن 
دا

ون
هر

ش
ش 

گر
ش ن

نج
س

در 
ده 

ش
ی 

یز
ه ر

نام
بر

ار 
فت

ی ر
ور

 تئ
رد

رب
کا

73
ره 

شما
 /

 1
39

7 
ان

ست
تاب

  /
م 

ده
هج

ل 
سا

80

6-نتیجه گیری 

زیر  گسترش  راستای  در  کالنی  گذاری  ها ی  سرمایه  امروزه 
ای  نکته  اما  می پذیرد،  صورت  شهری  نقل  و  حمل  ساخت  ها ی 
که نباید از آن قافل شد نگرش شهروندان نسبت به سامانه  ها ی 
حمل و نقل عمومی است. در صورت تغییر نگرش شهروندان و 
افزایش تمایل آنها به استفاده از سامانه  ها ی حمل و نقل عمومی 
هوا  آلودگی  کاهش  ترافیک،  معضل  کاهش  چون  مواردی  شاهد 
باید  لذا  بود.  زیان  ها ی زیست محیطی خواهیم  و  و کاهش ضرر 
با انجام تحقیقاتی در زمینه نگرش شهروندان و بکارگیری نتایج 
آن  ها  نسبت به ترغیب شهروندان به استفاده از این سامانه  ها  گام 
در  شهروندان  نگرش  سنجش  هدف  با  حاضر  تحقیق  برداریم. 
از طریق تئوری رفتار  از سامانه  ها ی حمل نقل عمومی  استفاده 

برنامه ریزی شده صورت پذیرفت.

نگرش  شهروندان  تحقیق  این  آماری  نمونه  در  نتایج،  اساس  بر 
عمومی  نقل  و  حمل  سامانه  ها ی  از  استفاده  به  نسبت  منفی 
نیت رفتاری  و  بین نگرش  ارتباط  اینکه  به  با توجه  لذا  داشتند، 
از  استفاده  به  نسبت  تعهدی  شهروندان  است،  مستقیم  معموال 

مترو و اتوبوس نداشتند و از این سامانه  ها  استفاده نمی کنند.

در این تحقیق هنجارهای ذهنی شهروندان به شدت از خانواده 
و گروه دوستان تأثیر پذیرفته بود. )خانواده و دوستان استفاده از 

اتوبوس را تشویق نمی کردند(.

کنترل  تحقیق  این  در  شده،  درک  رفتاری  کنترل  با  ارتباط  در 
بررسی  مورد  سفر،  ایمنی  موقعیتی،  مکانی،  زمانی،  کننده  ها ی 

قرار گرفتند.

در خصوص مترو، کنترل کننده  ها ی مکانی و موقعیتی به عنوان 
گویه  ها ی  گریدند.  تعیین  مترو  از  استفاده  عدم  دالیل  مهمترین 
از،  عبارتند  شهری  مترو  در  مکانی  کننده  ها ی  کنترل  با  مرتبط 
عدم دسترسی مطلوب و آسان به ایستگاه  ها ی مترو )با توجه به 
اینکه در شهر مشهد تنها خط 1 قطار شهری مورد بهره برداری 
قرار گرفته، در حال حاضر بخش عمده ای از شهر تحت پوشش 
خطوط مترو نیستند( و دو یا چند تکه شدن مسیر شهروندان، که 
به نوعی بر کاهش تمایل شهروندان در ارتباط با استفاده از مترو 

تاثیر می گذارند. 

با کنترل کننده  ها ی موقعیتی در مترو عبارتند  گویه  ها ی مرتبط 
از شلوغی بیش از حد مترو، عدم تهویه مناسب در زمان شلوغی، 
که این عوامل به نوعی بر کاهش تمایل شهروندان به استفاده از 

مترو تاثیر می گذارند.

از جمله  زمانی  کننده  ها ی  کنترل  اتوبوس شهری،  با  ارتباط  در   
مهمترین دالیل عدم استفاده از اتوبوس شهری بودند. گویه  ها ی 
تعداد  کم،  سرعت  زیاد،  تاخیر  از  عبارتند  زمان  با  مرتبط 
ایستگاه  ها ی زیاد و به دنبال آن توقف  ها ی پی در پی؛ نبود برنامه 
زمانی منظم و تداخل زیاد با ترافیک سطح شهر، که به نوعی بر 

جدول شماره 1 شاخص  ها ی برازش مدل پژوهش

GFIPRMSEAPCFIشاخص

٠/9٥1٠/٠7٠/٠٤3٠/97مقدار

جدول شماره ٢: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته

ضریبمتغیرهای مستقلمتغیر وابسته

تعیین

ضریب

)β(استانداردشده 

آماره

t

مقدار احتمال

)Sig.(

رفتار )استفاده شهروندان 
از سامانه  ها ی حمل و نقل 

عمومی(

نگرش شهروندان

٠/78

٠/٦٤3٢٦/1٢٠/٠٠٠

٠/٠9٤/٤8٠/٠٠٢هنجارهای انتزاعی

کنترل رفتاری 
درک شده

٠/1٥1٢1/97٠/٠٠٥
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کاهش تمایل شهروندان در ارتباط با استفاده از اتوبوس شهری 
تاثیر می گذارند. 

شهری  اتوبوس  در  مکانی  کننده  ها ی  کنترل  با  مرتبط  گویه  ها ی 
ایستگاه  ها ی  به  آسان  و  مطلوب  دسترسی  عدم  از  عبارتند 
شدن  تکه  چند  یا  دو  و  اتوبوس  تردد  نامناسب  مسیر  اتوبوس، 
مسیر اتوبوس  ها ، که هر یک به نوعی بر کاهش تمایل شهروندان 

به استفاده از اتوبوس شهری تاثیر می گذارند.

اتوبوس  ها ی  در  موقعیتی  کننده  ها ی  کنترل  با  مرتبط  گویه  ها ی 
شهری عبارتند از شلوغی بیش از حد اتوبوس  ها ، فرسوده بودن 
و عدم وجود سیستم  ها ی سرمایشی و گرمایشی مناسب، که این 
عوامل به نوعی بر کاهش تمایل شهروندان به استفاده از اتوبوس 

شهری تاثیر می گذارند.

عواملی همچون سن و درآمد نیز بر تمایل شهروندان در استفاده 
از سامانه  ها ی حمل و نقل عمومی تاثیر گذارند. بر اساس نتایج 
به  می دهند  ترجیح  اکثرا  دارند  سن  کهولت  که  افرادی  تحقیق 
وسیله  همچون  جایگزین  روش  ها ی  از  اتوبوس  و  مترو  جای 
شخصی استفاده کنند. از طرفی افرادی که از سطح درآمد قابل 
قبولی برخوردار بودند تمایلی به استفاده از سامانه  ها ی حمل و 

نقل عمومی )اتوبوس و مترو( نداشتند.  

رفتاری  کنترل  و  ذهنی  هنجارهای  تحقیق  نتایج  اساس  بر 
استفاده  به  نسبت  را  آنها  منفی  نگرش  شهروندان،  شده  درک 
رو  این  از  می کند.  تقویت  عمومی  نقل  و  حمل  سامانه  ها ی  از 
به  شهروندان  تمایل  افزایش  و  مثبت  نگرش  ایجاد  راستای  در 
می شود  پیشنهاد  عمومی  نقل  و  حمل  سامانه  ها ی  از  استفاده 
توسط  گردید(  اشاره  آن  ها   به  )که  رفتاری  کننده  ها ی  کنترل 
و  سازی  متناسب  مثال  عنوان  )به  شوند  رفع  شهری  مسئولین 
افزایش تعداد اتوبوس  ها ی شهری، کاهش زمان انتظار مسافران 
پیشنهاد  همچنین   ،)BRT گیری  بکاری  شهری،  اتوبوس  ها ی 
ذهنی  هنجارهای  آموزش،  و  سازی  فرهنگ  طریق  از  می شود 

شهروندان بهبود بخشیده شود.
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Application of theory of planned behavior in Measuring citizens’ attitudes toward 
using public transportation

Farshad esmaielpanah, Gholam Reza Gholamzadeh, Hojjatollah HoseinAbadi, Maziar Khorram

Abstract
Since many years ago, to solve the traffic dilemma in big cities, the governments have implemented public 
transportation. This study aims is to measure citizens’ attitudes toward public transportation through theory of 
planned behavior. This research is a descriptive survey. Questionnaire was used as  instruments for data col-
lection in this research.The Statistical population of citizens who do not use the subway and bus. Based on the 
results attitudes, subjective norms and perceived control behavior positively affect citizens’ behaviors in using 
public transportation.

Keywords: public transportation, theory of planned behavior, attitude of citizens


