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 دهیچك
جاایی در زمااک ،ام، ،اا   استفاده از حمل و نقل عمومی علاوه بر جابه

آلودگی  اوا و آلاودگی  ای اقتصادی، ،ا   مصرف سوخت، صرفه جویی
صوتی و ایمنی مناسب، باعث افزای  ،یفیات زنادگی شا ری و افازای  

ترویجای -شود. بنابراین، شناخت عوامل جمعیتی، فنیتعاملات اجتماعی می
گیری شا رونداک در اساتفاده از ثر بر فرآیند تصمیمؤفر نگی م-و اجتماعی

گاااری سیاسات ریازی وحمل و نقل عمومی، نق  م می در نظام برناماه
این حوزه خوا د داشت. در این بررسی، بارای تعیاین رفتاار شا رونداک در 
استفاده از حمل و نقال عماومی، از روت توصایفی و تللیلای باا الگاوی 

 رونداک شا ر نفار از شا 333مربوط باه  9314 ای سال توبیت و نیز داده
قا  سااخته مل  ای مورد نیاز با استفاده از پرسشنامهمش د استفاده و داده

یید شده بود، گردآوری شاد. نتااین نشااک داد ،اه ،ه روایی و پایایی آک تأ
ثیر منفای و وجاود افاراد باا بین ملل سکونت و اشاتاال دارای تاأ فاصله

تلصیلات عالی در خانواده، در اختیار داشتن دوچرخه و رعایات معیار اای 
ت بلناد مادت ،نترل آلودگی در ملل سکونت، سواد فرد و آگا ی از خطرا

ثیر مثباات باار اسااتفاده از ده از وساایله نقلیااه ش صاای، دارای تااأاسااتفا
 اا، آماوزت و ل عمومی  ستند. با توجاه باه یافتاه ای حمل و نقسیستم
له نقلیاه ش صای باه شا رونداک و رسانی از خطرات بلند مدت وسایاطلاع
و   ای ش روندی مرتبط با حمالگیری افراد باسواد خانوار در آموزت دف

نقل عمومی برای  دایت ش رونداک به زیست پایدار و حفاظات از ملایط 
 زیست پیشن اد شد.  

 

 ت،یتوب یالگو ،یحمل و نقل عموم ،یکیرفتار تراف :كلیدیهای واژه
 .ش ر مش د ،یرپایستیز

 
 
 
 
 
 

 

Abstract 
The use of public transportation, along with benefits 
such as saving time, reducing fuel consumption, 
economic savings, reducing air pollution, reducing noise 
pollution, and proper safety, also increases the quality of 
urban life and increases social interactions. Therefore, 
understanding the demographic, technical-promotional 
and socio-cultural factors affecting the decision-making 
process of citizens in the use of public transport will 
play an important role in the planning and policy-
making system in this area. In this study, to determine 
the behavior of citizens when using public 
transportation, a descriptive and analytical method with 
Tobit model has been used.The data was collected in 
2019 and includes 300 citizens of Mashhad. The 
required data were collected using a researcher-made 
questionnaire whose validity and reliability were 
confirmed. The results showed that the distance between 
the place of residence and the place of employment has a 
negative effect on the use of public transport system. But 
factors such as the presence of highly educated people in 
the family, access to bicycles, compliance with pollution 
control criteria at home, personal literacy and awareness 
of the long-term dangers of using a private vehicle, have 
positive impacts on the use of public transport systems. 
According to the findings, two suggestions were made: 
1- Educating and informing citizens about the long-term 
dangers of private vehicles, and 2- Targeting literate 
households for citizenship education related to public 
transportation. These people can encourage citizens to 
be sustainable and protect the environment.  
 
Keywords: Traffic Behavior, Public Transport, Tobit 

Model, Viability, Mashhad.  
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 مقدمه
گونه سازند و بدینمی  ا، روابط متقابل فضایی را ممکنشبکه

زندگی جمعی را تس یل ،رده و روابط اقتصادی، اجتماعی و 
،نند. ولی نوع وسیلۀ نقلیه مورد سازی میفر نگی را زمینه

 ای فراوانی روبروست. در با اما و اگر  ااستفاده در این شبکه
این میاک، استفاده از حمل و نقل عمومی، از موضوعاتی است 

 ی م تلفی از ،یفیت زندگی در ارتباط است ا،ه با جنبه
 (. این نق  توسط افراد و33: 9313باعرض و دیگراک، )مقبل
گیرد. در این مورد مطالعه و بررسی قرار می ، ای متفاوتگروه

ای را برای خود قائلند. چرا ،ه از داناک جایگاه ویژهمیاک، جارافی
 ای حمل و شبکه ا، تج یزات  ا، ترمینالدید آن ا، زیرساخت

 ای قابل توج ی را در فضای جارافیایی اشاال و نقل، مکاک
 ای اصلی سیستم فضای پیچیده را تشکیل ،رده و پایه

امروزه حمل (. به  ر حال، 31: 9313د ند)زیاری و دیگراک، می
و توسعه  تیثر بر موجودؤعوامل م نیتراز م م یکیو نقل 

 نیسنگ کیتمام ش ر ا تلت فشار تراف باًیش ر است. تقر
 شده یفراوان یامر منجر به بروز مشکلات ش ر نی،ه ا  ستند

 (.Roman, 2014: 295است)
ل نه تن ا منجر به ،ا   ترا،م حمل و نق ی ااستیس

 درشود، بلکه میاز آک  یناش ی وا یدرو و انتشار آلودگخو

 (Rojas-Rueda et al., 2016: 2)یبدن تیفعال  یافزا
نقل  حمل وبه طوری ،ه . و سلامت ش رونداک اثرگاار است

 استیس ی دراساس یبه  دف ست،یز طیو حفاظت از مل داریپا

 ,Berloco & Colonna)استه دش لیتبدی و ج ان یداخل

2018: 72.) 
،ننده در تمامی نقال، پاارامتری م ام و تعیین حمال و

حمل  هسامان زیر ، ای حیات ش ری است. به عبارت ب ترجنبه
،لی ش ر ارتباطات و  هنقل ش ری در متن سامان و

ای با  ای بسیار گسترده و پیچیده ا و تأثیرپایریتأثیرگااری
در  ،. بنابراینداردش ر  هدیگر و بالطبع باا ،ال ساامان هزیرسامان
ریزی از دیدگاه توسعه پایدار برای ش ر، ناگزیر باید برنامه
 ای ای طراحای شود ،ه با ملاكگونهنیز بهنقل  حمل و هسامان
 (.84: 9343،ینژاد و اشرفیپایدار  ما نگ باشد)حاتم هتوسع

 ،یچند بعد یدستورالعمل دار،یرا برد حمل و نقل پا
عادلانه  عی،ننده توزنیاست ،ه تضم وستهیو پ ایپو کپارچه،ی

م تلف با در  ی ا ا و مکاکدر زماک اجاتیامکانات و احت
 یاریاست)ب ت یثر در شبکه ش رؤو م ریعوامل متا یرینظرگ

 ریدپایاستفاده از منابع تجداین را برد،  (.43: 9344 و دیگراک،
از ،رده و ضمن حمایت ملدود  یداریبه پا دکیرا در ج ت رس

،ا   شدت صدا را به  دیو تول نیاستفاده از زم ،افتیباز
باید به  ،به  ر روی (.921: 9313د د)ا،برزاده و دیگراک، یم

آل، این نکته م م توجه ،رد ،ه یک مدل حمل و نقل ایده
ای بوده، ظرفیت ناملدود داشته و  میشه مدلی است ،ه للظه

( و تن ا در این 31: 9313نیز در دسترس باشد)زیاری و دیگراک، 
تواک آک را به مردم توصیه نموده و صورت است ،ه می

ب شید. اما در حال حاضر شرایط پیامد ای مثبت آک را وسعت 
 ای بر ابعاد فیزیکی در برنامه ،،یدأای است ،ه  مه تبه گونه

ش رونداک برای اما رفتار و ،ن ش ری و حمل و نقلی بوده 
رانده شده و به  مین دلیل، تمایل  مندی از آک به حاشیهب ره

مندی از حمل و نقل ش ری چنداک زیاد نبوده و به ب ره
متعددی را برای ش ر ا به خصوص ش ر ای بزرگ و مشکلات 

 است.  از جمله مش د به وجود آورده
 3مش د یکی از ،لاک ش ر ای ایراک است ،ه بی  از 

میلیوک نفر جمعیت داشته و روزانه قریب به یک و نیم میلیوک 
،ند)شر،ت حمل و نقل و ترافیک ش ر خودرو در آک تردد می

تردد نه تن ا  زینه  (. چنین حجمی از9314مش د، 
 ای  عبور عابر  ای حمل و نقلی م تلف از جمله پلزیرساخت

است، بلکه دادهپیاده، جای پارك و ... را به شدت افزای  
مشکلات زیست ملیطی، اجتماعی و فر نگی متعددی 

دیراک و متولیاک امور ش ری با ساز شده است. در مقابل، مزمینه
 ا  ا و بزرگراهدائما بر توسعه اتوباک،ید بر نماد ای ظا ری، أت
،یده داشته، ولی از این امر غافلند ،ه بر دامنه تقاضا ای أت

،ند. چرا ،ه موجود اضافه نموده و مشکل ترافیک را حل نمی
 ا در در این روند تن ا بر نیاز طبقۀ متوسط ،ه حرص آک

مندی از خودروی ش صی، سیری ناپایر است، متمر،ز ب ره
ند. حتی زمانی ،ه پیشن اداتی برای حل این معضل اشده

است  م، بلث مدیریت تقاضا با رویکرد  اساسی ارائه شده
است. بدین نلو حمل و نقل در ،انوک توجه بوده  هافزای   زین

گیری از ابزار ای فیزیکی و  ا بر روی ب ره،ه تمام تلات
و ،البدی برای افزای  عرضه در حوزه حمل و نقل عمومی 

 حمل و نقل اختصاصی متمر،ز بوده ه،ا   تقاضا در حوز
 ا  ای جامعه نشانگر آک است ،ه این سیاستاست. اما واقعیت

اند. به عنواک مثال، طب  موفقیت چندانی به دست نیاورده
میلیوک خودرو و بی   23اطلاعات موجود،  م ا،نوک قریب به 

. علاوه بر آک، میلیوک موتور سیکلت در ،شور وجود دارد 93از 
معابر به تن ایی، یک چ ارم فضای ش ری را به خود اختصاص 

 ای است. این شرایط نشانگر آک است ،ه تاییر در سیاستداده 
مربوط به گسترت حمل و نقل عمومی، ضرورت دارد. در واقع، 
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 ا، تا زمانی ،ه آگا ی، نگرت و عملکرد مردم، با  مه تلات
آثار و پیامد ای مربوط به تلولات تاییر اساسی پیدا نکند، 

 یچ خوا د بود. به  مین دلیل،  ،البدی و قیمتی ناچیز و بعضاً 
تمر،ز خود را بر تاییر  9این تلقی  با استفاده از مدل توبیت

- ای فردی و اجتماعیلفهؤرفتار ش رونداک با استفاده از م
تواند در نتاین این مطالعه می است.فر نگی قرار داده 

 ای حمل و نقل د ی ش رونداک برای استفاده از سیستمج ت
 ای ترویجی عمومی و توسعه پایدار از طری  تدوین برنامه

گیرد تا ضمن شناسی، مورد استفاده قرارمبتنی بر این رفتار
 ای زیست ملیطی نیز به افزای  ،یفیت زندگی، آلودگی

قی  آک حداقل ممکن ،ا   یابد. بنابراین مسئله اصلی این تل
مندی از وسایل  ای اخیر به ب رهاست ،ه چرا مردم در سال

اند)سازماک حمل و نقل عمومی تمایل ،متری نشاک داده
تواند این روند ( و چه عواملی می9314سرانی ش ر مش د، بواتو

 را معکوس نماید؟
حمل و نقل و ترافیک یکی از بزرگترین مشکلات جوامع 

بزرگ است، اما توجه به  انسانی به خصوص در ش ر ای
 ا و الگو ای رفتاری چنداک مورد توجه نبوده و بیشتر طرح

 ای فیزیکی و ،البدی در ،انوک توجه قرار دارد، حتی پروژه
زمانی ،ه برای حل مشکلات ترافیکی و تبعات ناشی از آک، 

 ای حمل و نقل عمومی)صفارزاده و استفاده از سیستم
شود، را کار ای اجرایی وصیه می( ت93: 9348فر، زادهملک

اغلب ناقص و تک بعدی است. به عنواک مثال، یکی از 
 ای مد نظر در این حوزه،  دفمند ،ردک حلراه

شود ( ،ه ادعا می999: 9313 است)پریزادی و دیگراک، یارانه
 ای حمل و نقلی جدید و دسترسی آساک سیستم هموجب توسع

ر واقعیت، نتاین عملی آک چنداک شود. اما د ا میبه این سیستم
 ا بدوک توجه به نیاز و ملموس نیست. زیرا اغلب این طرح

است. این در حالی است ،ه  خواست واقعی مردم به اجرا درآمده
به منظور توسعه را کار ای افزای  میزاک استفاده از حمل و 

منداک، ا میت فراوانی پیدا نقل عمومی، شناخت نیاز ای ب ره
بندی (. علاوه بر آک، اولویت33: 9313ند)مقبل باعرض، ،می

ثیر أسناریو ای توسعه حمل و نقل عمومی ش ری با توجه به ت
قابل توجه حمل و نقل عمومی در زندگی روزمره ش رونداک و 

گااری لازم، نیاز به توجه و دقت بالایی در حجم انبوه سرمایه
تواند مرحله، می گونه خطا در اینگیری دارد.  رمرحله تصمیم

 ای ،لانی را بر سازی را به بیرا ه برده و در نتیجه،  زینهب ینه

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

9. Tobit model 

(. به 289: 9318ش ر تلمیل نماید)شفیعی و منصورخا،ی، 
 ای اخیر، رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و عنواک مثال، در سال

 ای ترین دیدگاهنقل عمومی به عنواک یکی از تکامل یافته
ر ارتباط متقابل حمل و نقل عمومی و توسعه ش ری ،ه ب

تاییری در شرایط ترافیکی  ،ید دارد، اما عملاًأتوسعه ش ری ت
است. زیرا، عدم شناخت صلیح ما یت این ش ر ا ایجاد نکرده

توج ی به اصول مورد نظر آک در نوع از توسعه و در نتیجه بی
-تدوین ضوابط و مقررات ش رسازی، به عنواک یکی از چال 

: 9313فر و ذبیلی، رو،  مچناک مطرح است)ب زادپی  ای 
 ا فنی  ستند و تاییر حل(. این در حالی است ،ه اغلب راه31

د ند. بنابراین، با توسعه رفتار مردم را مورد توجه قرار نمی
ریزی  ای حمل و نقل  وشمند، باید فرآیند برنامهسیستم
قطار ش ری از  ای حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس و سیستم

 ای گاشته(، به ریزی بر اساس داده)برنامه حالت استاتیک
ای(،  ای گاشته و للظهریزی بر اساس داده)برنامه حالت پویا

تاییر پیدا ،ند. چرا ،ه در  ر دو فرایند فوق، زماک سفر به 
شود، اما در ریزی ملسوب میترین پارامتر برنامهعنواک م م

ی برآورد زماک سفر، استفاده از رویکرد بیشتر مطالعات، مبنا
-است. ولی باید توجه داشت ،ه پی  ای احتمالی بودهتوزیع

- ای پی مدل هبینی دقی  و صلیح زماک سفر، نیازمند توسع

ثیر أریزی و بر اساس تبینی متناسب با  ر نوع فرآیند برنامه
: 9344ناصر و برادراک، ثر بر زماک سفر است)امینؤمتایر ای م

 ا، درك پیشینه مدل ،نونی سفر، (. در این بررسی291
ریزی حمل و نقل موضوعی ،لیدی در توسعه ،ارآمد برنامه

ش ری است، چرا ،ه شناخت شیوه و عوامل انت اب سفر به 
دلیل تس یل در تاییر رفتار، حائز ا میت است. زیرا در ا،ثر 

نسبت به   ای رفتاری ای حمل و نقل با ر یافتموارد، واقعیت
شوند)عبدال ی و دیگراک،  ای منطقی ب تر تبیین میمدل

9314 :849.) 
برای دستیابی به ا داف فوق، مطالعات متعددی در ایراک و 

است ،ه  ر یک از آن ا، ب شی از این ج اک به انجام رسیده
اند. به طور مش ص، مقوله اساسی را مورد برسی قرارداده

،ه ش ر ا آثار و  یاز زمان ی رش کیمطالعات مربوط به تراف

 ,Hillشدند، مطرح شد) رایرا پا یانقلاب صنعت یامد ایپ

با وقوع انقلاب صنعتی، ش رنشینی گسترت  زیرا(. 2015
 حمل جدید  ایشیوه از مندیعظیمی پیدا ،رد و ضرورت ب ره

. (33: 9313فر و خادریاک، شد)صابری چنداک دو نقل و
 تیریدر مد(، در تلقیقی مفصل اعلام نمود ،ه 2331،استا)

،ه مورد  ییر ایمتا نتریآک، م م یبرا یزریسفر و برنامه
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 ،یمرتبط با آک، راحت  اینهیمدت سفر،  ز رد،گییتوجه قرار م
،ه توسط  است یمورد توجه مسافراک و سطح خدمات  ایارزت

 ,Cascetta)ودشیشبکه حمل و نقل موجود، به آن ا ارائه م

در  مین شرایط بود ،ه برلو،و و (. 109 :2019
،ید نموده و أمندی از دوچرخه ت(، عمدتا به ب ره2392،ولونو)
 ای حمل و نقلی را چنداک مورد مندی از سایر سیستمب ره

(. Berloco & Colono, 2018: 72توجه قرار ندادند)
 مین  ( در بررسی خود،2398دو سال بعد، روماک و روماک)

گیری از این سیستم را مقوله را در ،انوک توجه قرار داده و  ب ره
در ارتقای ،یفیت زیست ملیطی و تعاملات اجتماعی بین 

 :Roman & Roman, 2014ش رونداک توصیه نمودند)

( در آخرین اظ ار 2394(. فولینوآ و نیوون اجیسوک)295
گیری ب ره نظر ای مطرح شده در این ارتباط، اعلام نمودند ،ه

از سیستم حمل و نقل عمومی، ضمن ،ا   ترافیک، آثار 
اجتماعی فراوانی به دنبال -زیست ملیطی و اقتصادی

 :Foltynova & Nieuwenhuijsen, 2016دارد)

149 .) 
در ایراک  م با وجود پردامنه بودک تلقیقات این حوزه، 

 ای حمل و توجه به رفتار مردم و چگونگی انت اب سیستم
ی چنداک زیاد نبوده و بیشتر به ابعاد دیگری از این م م نقل

(، در 9344ناصر و برادراک)است. به عنواک مثال، امینتوجه شده
سیستم حمل و نقل عمومی ش ر  هتلقی  خود، با مطالع

ثر بر زماک سفر را تعیین و ؤت راک)اتوبوسرانی(، متایر ای م
گیری نمودند. اندازهثیر  ر یک از آن ا بر زماک سفر را أمیزاک ت

نتاین نشاک داد ،ه مقدار ضریب  مبستگی بین مقادیر واقعی و 
شده برای متایر زماک سفر در شبکه اتوبوسرانی ش ر بینیپی 

درصد و در مدل شبکه  33ت راک، در مدل رگرسیوک حدود 
: 9344ناصر و برادراک، است)امین درصد بوده 138عصبی حدود 

ای عوامل (، در مقاله9313ریزاد و دیگراک)(. دو سال بعد، پ291
ثر بر گرای  اقشار م تلف اجتماع به استفاده از سیستم حمل ؤم

و نقل عمومی پس از اجرای طرح  دفمند شدک یارانه را در 
 ای این تلقی  نشاک ش ر ت راک مورد بررسی قرار دادند. یافته

از طرح داد، بین میزاک تلصیلات ش رونداک و سطح آگا ی آن ا 
 ا، وضعیت اشتاال ش رونداک و معیار اثر  دفمند شدک یارانه

مورد  ه ا، نوع وسیله نقلیاقتصادی طرح  دفمند شدک یارانه
 ا، استفاده ش رونداک و معیار اثر ترافیکی طرح  دفمندی یارانه

نقلیه مورد استفاده ش رونداک و معیار ای اثر زیست  هنوع وسیل
 ا ارتباط معناداری وجود رانهملیطی طرح  دفمندی یا

 (.999: 9313دارد)پریزادی و دیگراک، 

خود، را نمای ،لی  ه( در مطالع9313فر و ذبیلی)ب زادی
 ای برنامه مبتنی بر حمل و نقل را با سازی در پروژهبرنامه

 ا، فشرده، اختلاط ،اربری هرعایت چ ار اصل ،لی یعنی توسع
قل و جا به جایی ت یه نموده و پیاده مداری و تس یلات حمل و ن

بر آک اساس، پیشن اد ای مرتبط با تس یل حمل و نقل را بیاک 
(. زیاری و 31: 9313فر و ذبیلی، داشتند)ب زاد
(، با استفاده از روت پیمایشی، مطالعات میدانی 9313 مکاراک)

 ا و ت دید ا به روت سوات، و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت
را بردی را در ج ت ب بود حمل و نقل  ارائه استراتژی و

عمومی ش ر تبریز بیاک ،ردند. این گروه بر نوپا بودک سیستم 
 ای تندور ش ر تبریز تا،ید نموده و آک را دارای آستانه اتوبوس
 ای مناسب پایری بالا معرفی و بازنگری و ارائه سیاستآسیب

ضروری  ای موجود را  ا و تقویت مزیتبرای رفع ملدودیت
(. مقبل باعرض و 31: 9313تش یص دادند)زیاری و دیگراک، 

ای به حجم (، در منطقه ش  ت راک، با نمونه9313دیگراک)
نفر، سه ب   بازاری را شناسایی نموده و نشاک دادند ،ه  319

متایر ای سن، تلصیلات، تا ل و ترجیح در نوع استفاده از 
 بط  ستند)مقبل ای مورد اشاره، مرتحمل و نقل، با ب  

 ;Zamiri, 2011: 184؛ 33: 9313باعرض و دیگراک، 

Ewing, 2005: 4; Teral, 2017: 19 .) 
(، در بررسی حمل و نقل ش ر 9318شفیعی و منصورخا،ی)

گیری از رویکرد الگوریتم سه مش د نشاک دادند ،ه با ب ره
درصدی در معیار ا  33تواک باعث رشد بی  از ای، میمرحله
ارزیابی در سناریوی برتر نسبت به شرایطی رسید ،ه از  ن ایی

شود. علاوه برآک، روت متداول برای توزیع بودجه استفاده می
ای اصلاح شده را ج ت ارزیابی ساختار فرآیند تللیل شبکه

بندی سناریو ای توسعه حمل و نقل عمومی ش ری اولویت
حمل و گیری در برای بکارگیری در موارد م تلف ج ت تصمیم

: 9318نقل عمومی، پیشن اد نمودند)شفیعی و منصورخا،ی، 
289 .) 

در جدیدترین تلقی  صورت گرفته در این حوزه، عبدال ی 
یابی معادلات ساختاری گیری از مدل(، با ب ره9314و دیگراک)

در بررسی الگوی سفر ش ر تبریز نشاک دادند ،ه در ،اربراک 
درصد و این مقدار  93از وسایط نقلیۀ خصوصی، واریانس بی  
باشد. علاوه درصد می 98برای ،اربراک حمل و نقل عمومی  

 ای سازی معادلات ساختاری، باوریبرآک، بر خلاف نتاین مدل
سازند. بر  مین اساس، با بینی را فرا م مینگرشی امکاک پی 

انجام رگرسیوک لجستیک دو حالته، تمایل مسافراک در استفاده 
ل عمومی مورد بررسی قرار گرفته و مش ص شد از حمل و نق
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ثیر عادات رانندگی بر احتمال انت اب حمل و نقل عمومی، أ،ه ت
 ای ناپایدار رانندگی منفی است. به  مین دلیل، شکست عادت

 ای جدید پایدار، ضرورت دارد)عبدال ی و و تشکیل عادت
خود با  نامه( نیز در پایاک9313نژاد)(. حدید849: 9314دیگراک، 
و ،نترل  تیریثر در مدؤم یک ایتکن یمطالعه و معرف»عنواک 

، نشاک داد ،ه رجندیش رستاک ب یمورد همطالعی، ش ر کیتراف
با افزای  سن سرپرست خانوار، تمایل به استفاده از وسایل 

 طور ،ه از این بررسی،ند.  ماکعمومی افزای  پیدا می هنقلی

ش رونداک در استفاده از حمل و آید، بررسی رفتار م تصر برمی
ثر بر آک، چنداک مورد توجه نبوده و در ؤنقل عمومی و عوامل م

 ای مرتبط در این حوزه از تلقیقات قبلی لفهؤنتیجه، اخا م
 ای ممکن نیست و بایستی این شرایط با استفاده از روت
-لفهؤا،تشافی صورت پایرد. به  مین دلیل، در این بررسی م

نظراک (، از طری  مصاحبه با صاحب9تفاده)جدول  ای مورد اس
 است. گرفته این حوزه، تعیین و مورد استفاده قرار

 
  ای حمل و نقل عمومیمتایر ای الگوی بررسی رفتار ش رونداک در استفاده از سیستم .1جدول 

 تعریف متغیر نوع متغیر متغیر

 سن سرپرست خانوار به سال کمی سن پاسخگو

 بندی شدهسواد پاسخگو به صورت طبقه کیفی سواد پاسخگو

( ، در غیر این 1وجود فرد تحصیل کرده در خانواده) مجازی فرد تحصیل کرده در خانواده

 (0صورت)

ای برای استفاده از وسایل نقلیه شرکت در کار گروه و یا دوره مجازی دریافت تبلیغات مرتبط

(، در غیر این 1یا دریافت تبلیغاتی در این زمینه )و 

 (0صورت)

های حمل و نقل عمومی وجود سیستم

 در دسترس

های حمل و نقل عمومی در وجود میزان کافی سیستم مجازی

 (0( ، در غیر این صورت)1دسترس)

آگاهی از خطرات و مضرات کاربرد 

 وسیله نقلیه شخصی

(، 1کاربرد وسیله نقلیه شخصی)آگاهی از خطرات بلند مدت  مجازی

 (0در غیر این صورت)

 فاصله منزل تا محل کار به کیلومتر کمی فاصله منزل تا محل کار

(، در غیر 1وجود یک یا چند دستگاه دوچرخه در اختیار ) کمی در اختیار داشتن دوچرخه

 (0این صورت)

رعایت معیارهای کنترل آلودگی در 

 منزل

 (0(، در غیر این صورت)1مستقل و کافی)داشتن پارکینگ  مجازی

(، در 1های مردم نهادی زیست محیطی)عضویت در انجمن مجازی های مردم نهادحضور در انجمن

 (0غیر این صورت)

 کرایه پرداختی در هر سفر شهر به ریال کمی هزینه حمل و نقل عمومی

 ای به ریالسرمایههای قیمت بنزین و هزینه کمی هزینه تردد با وسیله شخصی

 9313 ای پژو  ، یافته ماخذ:       

 
تواک گفت ،ه الگوی مف ومی با توجه به آنچه گاشت، می

ای  ای حمل و نقل عمومی، اگر چه مقولهاستفاده از سیستم
لفه ؤو متایر ای م تلف و مرفتاری است ،ه با توجه به شرایط 

یابد، اما در مجموع برای بررسی آک باید از زماک تاییر می
ای از عوامل متمایز ،ننده رفتار ش رونداک استفاده مجموعه

، الگوی مف ومی رفتار ش رونداک در استفاده از 9،رد. شکل 
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  د د.  ای حمل و نقل عمومی را نشاک میسیستم

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 الگوی مف ومی رفتار پایدار ش رونداک در استفاده از حمل و نقل عمومی .1شکل 

 

 کارها و روشداده
طور ،ه بیاک شد، در مطالعه حاضر، متایر ای مورد نیاز با  ماک

است. بر این اساس،  استفاده از مصاحبه ا،تشافی تعیین شده
 ای حمل و نقل عمومی متایر وابسته میزاک استفاده از سیستم

ای است ،ه برخی از است. ما یت واقعی این متایر به گونه
ش رونداک این رفتار را مورد توجه قرار داده)دارای مقدار( و 

گیرند)دارای مقدار صفر(. با توجه به برخی از آک ب ره نمی
 ای مورد ر چنین الگویی، یکی از ب ترین مدل ا دداده ما یت

گیری از الگوی توبیت  ا، ب رهاستفاده برای تللیل یافته

در این الگو، در  (.Johnston & Dinardo, 2019است)
 ای حمل و نقل زمانی معین، گرو ی از ش رونداک از سیستم

،نند. برای ،نند و گروه دیگر استفاده نمیعمومی استفاده می
گروه اول  م مقادیر متایر وابسته و  م مقادیر متایر مستقل 
قابل مشا ده است؛ در حالی ،ه برای گروه دوم، فقط مقادیر 
متایر مستقل قابل مشا ده است. از آنجا ،ه ما یت متایر 
وابسته در الگوی توبیت، تن ا مقادیر صفر و یک اختیار 

الگوی توبیت (، فرم ،لی 83: 9344،نند)قربانی و جعفری، می
 به صورت زیر خوا د بود. 

(9 ) β′xi +  ui > yiاگر           0 =  β′xi +  ui 

 

(2) yi = β′xاگر                             0  +  ui ≤

0    

 

رفتار شهروندان 

در استفاده از 

حمل و نقل 

 عمومی

 های جمعیتیویژگی

-های فنیویژگی

 ترویجی

 های اقتصادیویژگی

-های اجتماعیویژگی

 فرهنگی

 پاسخگوسن و تحصیلات 

کوورده در وجووود فوورد تحصوول

 خانواده

دریافت آموزش مرتبط فاصله 

 تا محل کار 

 داشتن دوچرخه

 هزینه حمل و نقل عمومی

  هزینه حمل و نقل شخصی

 هاعضویت در انجمن

 هاتوجه به آلودگی

منودی از آگاهی از خطرات بهوره

 خودروهای شخصی

ت
سیاس

ها و برنامه
ت

ی دول
ی اجرای

ها
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yi  متایر وابسته ملدود شده و بیانگر مقدار فعالیت)میزاک
یم و i ای حمل و نقل عمومی( و مشا ده گیری از سیستمب ره

xi د د ، بردار مقادیر متایر ای توضیلی)مستقل( را نشاک می
 ای و بیانگر مش صات فردی و اجتماعی ش رونداک، ویژگی

بردار  β( است. 9فنی وسیله و عوامل اقتصادی)جدول 

جزء خطای تصادفی با توزیع نرمال و  uiپارامتر ای نامعلوم و 

بیت است. فرم تابعی الگوی تو 2میانگین صفر و واریانس
 عبارتست از: 

(3) yi =  β0 +  β1x1 + β2x2 + ⋯
+ βnxn + u   

 
از آنجا ،ه در این پژو   قصد اثبات ریاضی رابطه فوق را 

 ای م تلف در ن ایت به سازی  و جایگااریندارد ،بعد از ساده
 ارائه می شود: 3شکل معادله 

(8) 
yi =  (

β′xi

σ
) β′xi

+ σ(β′xi/σ)
+ ui) 

تنگنا ای و مشکلات البته الگوی مورد اشاره در فوق، 
 استفراوانی دارد ،ه از دید ملققین پن اک نمانده

(Madalla, 2017: 123 برای غلبه بر تنگنا ای مورد .)
اشاره به خصوص برآورد ای اریبی، برآورد حدا،ثر راست نمایی 
الگوی توبیت با تن ا یک ما،زیمم ،ه برآورد ای آک سازگار و 

(. این در 8: 9349است)آبیار، هباشند، پیشن اد شدنرمال نیز می
بر مقدار  xjحالی است ،ه چوک اثر تاییر در یک متایر مثلا 
تواک روابط زیر مورد انتظار متایر وابسته قابل ملاسبه است، می

 را نوشت: 

(3) I = β′xi + σ 

 

(4) ∂E(yi)

∂xi
= βj(I) 

 
 

احتمال حضور  (Iو ) jضریب متایر  j،ه در اینجا، 
مشا دات ،متر از صفر در جمع مشا دات بیشتر از صفر 

(. اثرات ،ل منعکس شده 83: 9344باشد)قربانی و جعفری، می
 ،ند: به شکل زیر بسط پیدا می 93در رابطه 

(3) ∂E(yi)

∂xi
= βj(I) 

 

(4) ∂E(yi)

∂xi
= (I)

∂E(yi|yi > 0)

∂xi
+ E(yi|yi)

> 0)(
∂(I)

∂xi
) 

 
تواک با توجه به وجود مشتقات متعدد در این مسئله، می 

 این اجزا را از طری  روابط زیر دست آورد:
 

 
د د ،ه با تعدیل پارامتر ای برآورد نیز نشاک می 93رابطه 

ثیر تاییر در  ر یک از متایر ای أتواک تشده الگوی توبیت، می
مستقل را بر سطح متایر وابسته برای مشا داتی ،ه بالاتر از 

 R2سطح سانسور قرار دارند، ملاسبه ،رد. در الگوی توبیت، 
تواند معیار مناسبی برای نیکویی برازت باشد. از این رو از نمی

r2  بینی شده ،ه ضریب  مبستگی بین مقادیر واقعی و پی
( LRد د و آماره نسبت راست نمایی)ر وابسته را نشاک میمتای

د د، به عنواک داری ،ل رگرسیوک را نشاک می،ه معنی
گیرد)باقری و نجفی،  ای تناسب برازت مد نظر قرار میآماره
9343 :939 .) 

است ،ه از  9314 ای مورد نیاز تلقی  مربوط به سال داده
است. گروه ی شدهآوردو گروه از ش رونداک مش دی جمع

 ای حمل و نقل عمومی استفاده ،رده و ن ست از سیستم
،ردند. از آنجا ،ه تعداد گروه دیگر، از آک استفاده نمی

خانوار ای دارای وسیله نقلیه مش ص نبود، در این بررسی از 
نفر و از طری   333 ای پن اک و روت انت اب نمونه از جامعه

ای گزین  شدند. ابزار گردآوری ای دو مرحلهگیری خوشهنمونه
داده مصاحبه و تکمیل پرسشنامه بود ،ه ابزار اخیر قبل از 
،اربرد از نظر روایی و پایایی با استفاده از نظر مت صصین این 
حوزه)،ارشناساک سازماک حمل و نقل ترافیک ش ر مش د، 

 ای آماری چوک ملققاک گروه جامعه شناسی و جارافیا( و مدل
(، مورد 49/3نباخ)ضریب ملاسبه شده در سطح آلفای ،رو

(1) ∂E(I)

∂xi
= (I)

∂J

σ
 

(93) ∂E(yi|yi > 0)

∂xj
+ β [1 − (

Iφ(I)

(I)
)

− (φ(I)2/(I)2] 
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 -آزموک ،ولموگروف سنج  قرار گرفتند. در ضمن چوک 
نشاک داد ،ه این  ا نرمال بودک داده یبررس یبرا رنفیاسم

به دست آمد،  423/3و سطح معنی داری آک نیز  383/3مقدار 
یید شده و ،اربرد مدل ای پارامتریک در أ ا تنرمال بودک داده

 مطالعه ممکن شد. این 

 شرح و تفسیر نتایج 

 ای گردآوری شده نشاک داد ،ه میانگین سن بندی دادهدسته
درصد از  81است. سال بوده 89ش رونداک مورد مطالعه برابر 

درصد ش رونداک از  39ش رونداک حداقل یک دوچرخه داشتند. 
خطرات بلند مدت استفاده از خودروی ش صی اطلاع داشته و 

 ا، معیار ای ،نترل آلودگی را در گزین  مسکن درصد آک 39
 (. 2،ردند)جدول رعایت می

 میانگین متایر ای مورد مطالعه .2جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 728/0 4 سواد پاسخگو

 000/0 41 سن پاسخگو

 022/0 5 فاصله منزل تا محل کار

 471/0 58/0 فرد تحصیل کرده در خانواده وجود

 640/0 36/0 دسترسی به وسایل نقلیه عمومی

 0001/0 23/6518 مندی از خودروی شخصیهزینه بهره

 0002/0 16/6080 مندی  حمل و نقل عمومیهزینه بهره

 630/0 60/0 های مرتبطدریافت تبلیغات و یا آموزش

 022/0 40/0 در اختیار داشتن دوچرخه

 455/0 51/0 رعایت معیارهای کنترل آلودگی در منزل

 140/0 18/0 های مردم نهاد زیست محیطیحضور در گروه

 051/0 81/0 مندی از خودروی شخصیآگاهی از خطرات بهره

 ای گردآوری شده، ملاسبات انجام شده بر روی داده
نشاک داد ،ه متایر ای وجود فرد تلصیل ،رده در خانواده، 

مندی از خودروی ش صی و آگا ی از خطرات بلند مدت ب ره
داری بر استفاده از سواد فرد پاس گو تاثیر مثبت و معنی

 ای حمل و نقل عمومی دارد. این در حالی است ،ه سیستم
،ند، احتمال ای  پیدا میوقتی فاصله منزل تا ملل ،ار افز

)جدول  دایابی افزای  میاه ش صاه نقلیاری از وسیلاگیب ره
3 .) 

 
 نتاین برآورد الگوی توبیت برای نمونه مورد مطالعه .3جدول 

 tآماره  انحراف معیار ضرایب نرمال شده متغیر

 313/3 331/3 3334/3 سن پاس گو

 -423/9 322/3 -333/9 فاصله منزل تا ملل ،ار

 298/2 849/3 3449/3 فرد تلصیل ،رده

 133/3 383/3 3339/3 مندی از حمل و نقل عمومی زینه ب ره

 484/3 3339/3 3444/3  زینه غیر سرمایه ای خودروی ش صی

 -333/9 3332/3 3334/3 مندی از سیستم حمل و نقل عمومی زینه ب ره

 -493/3 341/3 -3193/3 استفاده از تبلیاات و یا آموزت مربوطه

 983/3 322/3 3434/3 در اختیار داشتن دوچرخه

 243/2 833/3 3931/3 رعایت معیار ای ،نترل آلودگی در منزل

 839/3 981/3 3293/3  ای مردم ن ادحضور در انجمن

 439/4 339/3 3324/9 آگا ی از پیامد ای مضر خودروی ش صی
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 442/9 423/3 8493/3 سواد پاس گو

 -33/3 41/8 -34/2 ثابت

r2 34/3 LR 44/913- 

                       ودرصد 3و  9داری در سطح : به ترتیب معنی                                    
 

سازد ارتباط مش ص میمصاحبه صورت گرفته در  مین 
تر، ضروری است ،ه ش روند از چند ،ه در مسیر ای طولانی

شده برای وسیله م تلف استفاده نماید ،ه این امر زماک تلف
دسترسی به وسیله نقلیه را افزای  داده و در نتیجه زماک 

سازد. این در حالی است ،ه دسترسی به ملل ،ار را بیشتر می
تر به صورت تصاعدی  ای طولانی ای سفر به مسیر زینه

 ای حمل ،ند. زیرا احتمال دستیابی به سیستمافزای  پیدا می
تر ،متر بوده و  مین تر در مسیر ای طولانیو نقل ،م  زینه
 د د.جایی را به شدت افزای  میامر  زینه جابه

به منظور مش ص ساختن میزاک نیکویی برازت در الگوی 
بینی  مبستگی بین مقادیر واقعی و پی توبیت، ابتدا ضریب 

 ای گرآوری شده ( ملاسبه شد. بر اساس دادهr2متایر وابسته)
د د نشاک میتعیین شده است. این عدد  34/3ود این مقدار حد

،ه الگوی مورد اشاره تواک تبیین شرایط مورد نظر را داشته و 
وب د ندگی متایر ای مورد استفاده در حد مطلدر واقع توضیح

-و مناسب قرار دارد. بر اساس  مین برآورد ا، میزاک راست

است ،ه این مقدار نیز بیانگر تعیین شده -44/913نمایی حدود 
 مناسب الگو است.  برازت نسبتاً

بررسی ،ش  ،ل استفاده از حمل و نقل عمومی)جدول 
د د ،ه به شرط ثبات سایر عوامل، با افزای  یک (، نشاک می8

ت  ر سفر با خودروی ش صی، استفاده از درصدی در قیم
درصد  323/3 ای حمل و نقل عمومی به میزاک سیستم

مندی از یابد. متایر آگا ی از خطرات بلند مدت ب رهافزای  می
اتومبیل ش صی بعد از متایر قیمت  ر سفر با اتومبیل ش صی 

 ای حمل و نقل عمومی ثیر را بر استفاده از سیستمأبیشترین ت
. با افزای  یک درصدی در آگا ی از خطرات بلند مدت دارد

 ای حمل و نقل نقلیه ش صی، استفاده از سیستم ه،اربرد وسیل
یابد ،ه از این مقدار درصد افزای  می 439/9عمومی به میزاک 

درصد مربوط به ش روندانی است ،ه  م ا،نوک از حمل  433/3
مربوط به درصد  383/3،نند و و نقل عمومی استفاده می

رود در آینده از حمل و نقل ش روندانی است ،ه انتظار می
عمومی استفاده ،نند. بنابراین، آگا ی ش رونداک از خطرات 

مدت وسیله نقلیه ش صی، نق  م می در تداوم رفتار بلند
گیری رفتار ،نونی ش رونداک در استفاده از این سیستم و شکل

ل عمومی دارد. با توجه به آتی آن ا برای استفاده از حمل و نق
،ش  ،ل، متایر قیمت  ر سفر با وسیله نقلیه عمومی، ،ش  
انتظاری میزاک اثرگااری یک درصد تاییر در متایر مستقل 

 ای مورد نظر را بر انتظار تاییر در میزاک استفاده از سیستم
رود دارد. به عنواک مثال، انتظار میحمل و نقل عمومی بیاک می

افزای  در فاصله منزل تا ملل ،ار، میزاک  با یک درصد
درصد  339/3 ای حمل و نقل عمومی استفاده از سیستم

 ای انتظاری به ترتیب مربوط به ،ا   یابد. بیشترین ،ش 
متایر ای  زینه یک سفر با وسیله نقلیه ش صی، آگا ی از 

مندی از اتومبیل، قیمت  ر سفر با خطرات بلند مدت ب ره
مل و نقل عمومی و فاصله منزل تا ملل ،ار  ای حسیستم

است. ،ش  تلق  یافته نیز رفتار ،نونی ش رونداک در استفاده 
از حمل و نقل عمومی را با توجه به متایر ای تصمیم نشاک 

د د. به عنواک مثال، در شرایط ،نونی با فرض ثابت بودک می
ر، سایر عوامل، با یک درصد افزای  در فاصله منزل تا ملل ،ا

 ای حمل و نقل عمومی به اندازه مندی از سیستممیزاک ب ره
 یابد.درصد ،ا   می 243/3

 
  ای حمل و نقل عمومی نسبت به متایر ای مستقل ای استفاده از سیستم،ش . 7جدول 

 کشش کل کشش انتظاری کشش تحقق یافته متغیر

 047/0 023/0 022/0 سن پاسخگو

 -534/0 -601/0 -236/0 فاصله منزل تا محل کار

 175/0 000/0 073/0 کرده در خانوادهفرد تحصیل

 100/0 102/0 077/0 های حمل و نقل عمومی کافیوجود سیستم

 023/6 316/1 416/1 های حمل و نقل عمومیدسترسی به سیستم

 -700/0 -428/0 -686/0 مندی از وسیله نقلیه شخصیبهرههزینه 



 گیری از سیستم حمل و نقل عمومی با استفاده از الگوی توبیتتعیین عوامل اثرگاار بر رفتار ش رونداک در ب ره :فرصابری          72

 -036/0 -020/0 -066/0 های حمل و نقل عمومیهزینه سیستم

 048/0 022/0 025/0 های مرتبطمندی از تبلیغات و آموزشبهره

 238/0 124/0 146/0 در اختیار داشتن دوچرخه

 476/0 225/0 258/0 رعایت معیارهای کنترل آلودگی در منزل

 301/1 847/0 756/0 های مردم نهادحضور در انجمن

 440/0 205/0 263/0 آگاهی از پیامدهای مضر خودروی شخصی

 047/0 023/0 022/0 سواد پاسخگو

  ای مطالعه: یافتهماخذ                 

 

 گیریبحث و نتیجه
 ا مورد گااریرفتار طبقات اجتماعی در ایراک به ندرت در سیاست

بررسی و توجه قرار گرفته و به  مین دلیل، نتاین روی ،اغا با 
آید، تفاوت آشکاری دارد. در میآنچه در میداک عمل به دست 

مبلث ترافیک و حمل و نقل  م چنین شرایطی به خوبی 
 ا گااری ا و سرمایهشود. به طوری ،ه اغلب تلاتمشا ده می

به ابعاد فیزیکی و ،البدی اختصاص پیدا ،رده و آگا ی، نگرت و 
ای عملکرد ش رونداک مد نظر نیست و یا به عنواک عوامل حاشیه

گیرد. این در حالی است ،ه در  ر برنامه رسی قرار میمورد بر
ترافیکی، باید الگو ای رفتاری ش رونداک را به عنواک یکی از 

 ثیرگاار، مد نظر قرار دارد. زیرا، اصولاً أ ای تلفهؤترین ماصلی
ای رفتاری  ای حمل و نقل عمومی، مقولهاستفاده از سیستم

م تلف و مولفه زماک،  است و با توجه به شرایط و متایر ای
ای از عوامل یابد و برای بررسی آک باید از مجموعهتاییر می

متمایز ،ننده رفتار ش رونداک استفاده ،رد. این بررسی نیز با 
 مین  دف به انجام رسید و مش ص شد ،ه با افزای  تعداد 
افراد تلصیل ،رده در خانواده، افزای  آگا ی از خطرات استفاده 

نقلیۀ ش صی و  مچنین با افزای  سواد پاس گو، از وسایل 
یابد  ای حمل و نقل عمومی افزای  میمیزاک استفاده از سیستم

تواند ناشی از افزای  آگا ی ش رونداک از مزایای ،ه این امر می
 ای حمل و نقل عمومی و خطراتی ،ه استفاده استفاده از سیستم

لودگی صوتی و  وایی ش صی و تولید آ هبلند مدت از وسایل نقلی
به  مراه دارد، باشد. متایر فاصله منزل تا ملل ،ار، باعت ،ا   

شود ،ه این امر  ای حمل و نقل عمومی میاستفاده از سیستم
مندی از وسایل متعدد و در نتیجه ناشی از افزای   زینه و ب ره

 ای حمل و نقل عمومی است. تمایل ،متر به استفاده از سیستم
،ند. به  ای ش ری از این روند حمایت نمیگااریستاما سیا

 ای متعدد ملققاک،  نوز در ارتباط با عنواک مثال با وجود توصیه
 ای ش ر مش د فعالیتی صورت نگرفتهتاییر الگوی تک  سته

 (.43: 9314پور و دیگراک، است)دادت

،ید بیشتر بر رعایت معیار ای ،نترل آلودگی در أ مچنین، ت
 ای حمل و نقل ز باعث افزای  استفاده از سیستممنزل نی

شود، زیرا توجه به این عامل، نشانگر آک است ،ه عمومی می
ثیر مستقیم أپاس گو به سلامتی خود و اطرافیان  توجه داشته و ت

پایری ش ر را به خوبی درك آلودگی ش ر را بر سلامتی و زیست
و نقل ش صی   ای حملمعنی شدک متایر ای  زینه،ند. بیمی

و عمومی، بازگو ،ننده این واقعیت م م است ،ه استفاده از حمل 
و نقل عمومی توسط ش رونداک بی  از آک ،ه رفتاری اقتصادی 

فر نگی و مبتنی بر دان  بومی -باشد، رفتاری اجتماعی
 ا از خطرات بلند مدت بکارگیری وسیله ش رونداک و دان  آک

 ای مرتبط است. در لفهؤر منقلیه ش صی در سطح ش ر و سای
توجه عین حال، بسیاری از ش رونداک به عوامل اقتصادی  م بی

د ند. به طوری  ا  م وا،ن  نشاک مینبوده و به افزای  ،رایه
،ه با افزای  یک درصدی در قیمت  ر سفر با خودروی 

 ای حمل و نقل عمومی به حدود سه ش صی، استفاده از سیستم
،ند. با این وجود، متایر آگا ی از ، افزای  پیدا میبرابر این میزاک
مندی از اتومبیل ش صی بعد از متایر مدت، ب رهخطرات بلند

 ای حمل و نقل ثیر را بر استفاده از سیستمأقیمت، بیشترین ت
است ،ه ا،نوک لفه به قدری گسترده ؤعمومی دارد. ابعاد این م

تاییر فر نگ و رفتار ای شود، اتومبیل ملوری حتی بر اظ ار می
ثیرگاار است. به طوری ،ه طالشی و أزیست ملیطی نیز ت

( نشاک دادند، میزاک فاصله از ش ر  مداک و 9314دیگراک)
ثیر دارد. در أ ای منت ی به آک در تاییر پوش  اراضی تبزرگراه

مدت وسیله نقلیه نتیجه، نق  آگا ی ش رونداک از خطرات بلند
تداوم رفتار ،نونی ش رونداک در استفاده ش صی نق  م می در 

گیری رفتار آتی آن ا برای استفاده از حمل و نقل عمومی و شکل
تر نشاک داد ،ه  ای جزییاز حمل و نقل عمومی است. تللیل

رود با یک درصد افزای  در فاصله منزل تا ملل ،ار، انتظار می
درصد  339/3 ای حمل و نقل عمومی میزاک استفاده از سیستم

 ای انتظاری به تریتب مربوط به ،ا   یابد. بیشترین ،ش 
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متایر ای  زینه یک سفر با وسیله نقلیه ش صی، آگا ی از 
مندی از اتومبیل، قیمت  ر سفر با خطرات بلند مدت ب ره

 ای حمل و نقل عمومی و فاصله منزل تا ملل ،ار سیستم
ک در استفاده از است. ،ش  تلق  یافته نیز رفتار ،نونی ش روندا

-حمل و نقل عمومی را با توجه به متایر ای تصمیم نشاک می

راستا با ا داف مطالعه حاضر، تلقیقی د د. با وجود آک ،ه  م
یافت نشد، اما نتاین این تلقی  با برخی از تلقیقاتی ،ه ابعادی 
از این موضوع را مورد توجه قرار داده بودند،  ما نگ به نظر 

(، نشاک دادند 9313واک مثال، پریزادی و دیگراک)رسد. به عنمی
،ه بین میزاک تلصیلات ش رونداک و سطح آگا ی آن ا از طرح 

 ا، وضعیت اشتاال ش رونداک، نوع وسیله نقلیه و  دفمندی یارانه
معیار ای اثر زیست ملیطی، ارتباط معناداری وجود دارد)پریزادی 

نیز ( 33: 9313) راکمقبل باعرض و دیگ(. 999: 9313و دیگراک، 
مندی از در ب ره ل أت و لاتیسن، تلص یر اینشاک دادند ،ه متا

 .عمومی اثرگاارند حمل و نقل
 ای م تلف، در این بررسی تن ا به برخی به دلیل ملدودیت

مندی ش رونداک رسد در ب ره ایی ،ه به نظر میاز ابعاد و مولفه
توجه شد. به  مین  از سیستم حمل و نقل عمومی اثرگاار باشد،

دلیل، ممکن است عوامل دیگری وجود داشته باشد ،ه با توجه 
به اطلاعات گردآوری شده در این بررسی، ا میت آن ا در حدی 

راستا، پیشن اد نبوده است ،ه در ،انوک توجه قرار گیرد. در  مین
شود در تلقیقات بعدی، عوامل دیگری ،ه در این بررسی مد می

، مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر آک، در این بررسی استنظر نبوده
مورد بود ،ه اگرچه بر اساس  333تعداد نمونه انت ابی تن ا 

رسد، اما برای معیار ای موجود، مناسب و قابل قبول به نظر می
 ای آتی، شود در بررسیپایری، توصیه میافزای  قابلیت تعمیم

-بر پیشن ادات فوق، توصیهتعداد نمونه بیشتر انت اب شود. علاوه 

-مندی ش رونداک از سیستمتواند در افزای  ب ره ای زیر نیز می

 ای حمل و نقل عمومی و ،ا   مشکلات زیست ملیطی و 
 ترافیکی ش ر را گشا باشد:

ثیر مثبت آگا ی ش رونداک از خطرات به أ. با توجه به ت9
،ارگیری وسیله نقلیه ش صی و ارجلیت بکارگیری حمل و 

 ای  ا و ،لاسشود از طری  رسانهنقل عمومی، پیشن اد می
ترویجی مرتبط با ش ر پایدار، اطلاعات بیشتری در مورد 
خطرات استفاده از وسیله نقلیه ش صی در اختیار ش رونداک 
قرارگیرد تا ش رونداک در ج ت استفاده از حمل و نقل عمومی 

 و دوچرخه تشوی  و  دایت شوند. 
 ای استفاده تا علاوه بر گنجانیدک مزیتضروری است  .2

 ای ترویجی از حمل و نقل عمومی در ،تب درسی، آموزشی

  ای باسواد خانواده متمر،ز شود.  دفمند بر گروه
 ای آموزشی و . بدوک شک، دولت علاوه بر روت3

تواند نق   ای ،لاک  م میترویجی، از طری  سیاستگااری
ه فرآیند پایرت حمل و نقل ،ارآمدتری در سرعت ب شیدک ب

عمومی در سطح ش ر داشته باشد. به  مین دلیل، ضروری 
 ای حمل  ای فعلی را به سوی سیستماست تا برخی از یارانه
 د ی نماید. و نقل عمومی ج ت

ثیر مثبتی در استفاده از حمل و أ. اگرچه داشتن دوچرخه ت8
رواج چندانی  نقل عمومی دارد، اما ،اربرد این وسیله  م ا،نوک

 ای توزیع دوچرخه در ش ر موفقیت در ش ر نداشته و طرح
است. به  مین دلیل ضرورت دارد تا چندانی به دست نیاورده 

 تری مورد توجه قرار گیرد.در این ارتباط تلقیقات مفصل
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