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 چکیده       

های  سفر در شخصی سواری از روزانه یاستفادهبرای   مشهدی شهروندان لی دالپژوهش، بررسی هدف 

یافته صورت گرفت  ساختهای عمیق نیمهپژوهش با رویکرد کیفی، با استفاده از مصاحبه شهری است.درون

عادات و عالیق و ناتوانی   ه برعالوها نشان داد و متن مصاحبه به روش تحلیل تماتیک تحلیل شد. یافته

شخصی موثر هستند: نخست، به صرفه بودن )از  فردی، سه دسته عوامل بر تمایل افراد به استفاده از سواری 

جمله پایین بودن قیمت سوخت(، دوم، مزیت اجتماعی و فرهنگی)کسب منزلت اجتماعی، لذت همراهی با 

بسترهای کلی اجتماعی و فرهنگی)ناامنی در فضاها  وم، و س خانواده، احساس امنیت در خودرو شخصی و..(

ی عمومی و...(، همچنین بسترهای  ی عمومی، ذهنیت و نگرش منفی نسبت به وسایل نقلیهوسایل نقلیه

شخصی)ارزان قیمت بودن پارکینگ  مساعد نهادی از حیث امکانات و شرایط موجود برای استفاده از سواری 

ث معایب سیستم ـح شهر، قیمت پایین سوخت و ...( و از حیـسط ن دربه آو دسترسی راحت و آسان 

مسافران، مدیران و پلیس( و در سطح  ونقل عمومی در سطح انسانی)رفتار رانندگان،حمل

ی عمومی( های سازمانی و کم و کیف نامناسب خدمات و امکانات در وسایل نقلیهزیرساخت)محدودیت 

   .تعیین کننده است

 ؛ سفرهای روزانهمشهد  شهرشخصی؛ شهروندان؛  سواری  : دیلیهای کواژه

 
 گاهی خراسان رضوی  ای سازمان جهاد دانشی پایدار شهری و منطقهسعهعضو هیأت علمی گروه تو مربی پژوهش 1

 foroughzadeh.simin@gmail.com 
ی رضوی)نویسنده گاهی خراسانای سازمان جهاد دانشی پایدار شهری و منطقهی گروه توسعهعضو هیأت علم مربی پژوهش 2

    soltani.sahar@hotmail.com                                                                                                               ل(مسؤو

 1398/ 05/ 17اریخ پذیرش: ت 1397/ 12/ 05تاریخ دریافت:
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 مقدمه 

ونقل  ی شخصی در حملکاهش وابستگی به وسایل نقلیه پایدار، یاز جمله اصول توسعه 

جایی ترین راه جابهیافتن آسوده نقل عمومی است و هدف از آن،وشهری و استفاده از حملدرون

ن میزان ترافیک و تریکم ترین هزینه،مقبول انرژی،صرف م انترین میزمردم و وسایل نقلیه با کم

استفاده از  (.27: 1392)سرور و امینی،است محیطی مانند آلودگی هوا و صدا اثرات سوء زیست 

-های زیست آلودگی قیمت سوخت، ترافیک، ی شخصی باعث افزایش مصرف ونقلیه یوسیله

 د است.تضا درر پایدا یاصول توسعهشود که همگی با می محیطی

ترین کشورهای جهان از آلوده عددی 98، در فهرست IQAir وبسایت 2019بندی سال ردهطبق 

شهر  ۴۶80ترین شهرها هم در میان و هفتم را دارد. در فهرست آلوده گاه بیست نظر هوا، ایران جای

باشگاه )ت ه اسادد گاه پانصد و هشتاد و دوم را به خود اختصاصجهان، تهران، پایتخت ایران، جای

 (1398 خبرنگاران جوان،
 

  ران یدر ا 2010در سال  ن،یمصرف بنز یتوسط سرانهم کایآمر یمرکز مطالعات انرژبه گزارش  

مصرف  یاما متوسط سرانه .شده است اعالم  تریل 308نفر، حدود  ونیلیم 75,1بالغ بر  یتیبا جمع

 2۴7نفر، حدود  ونیلیم 507حدود  یتیمعج اروپا با یهیکشور عضو اتحاد 28مجموع  در ن،یبنز

مصرف  یاز سرانه ترشیب تریل ۶1 رانیهر فرد در ا نیمصرف بنز یسرانه یعنی بوده است. تریل

 (.۶5: 1392است)جنوبی، اروپا یهیعضو اتحاد یکشورها در هر فرد نیبنز

، نزینب رفمص یسرانهشدن چنین مشکالتی نظیر آلودگی شهرهای بزرگ و افزایش پدیدار 

نقل همگانی به عنوان یک راهبرد مدیریت شهری شده وبه تشویق مردم به استفاده از حملمنجر 

می نقل عموومام دنیا شهرها به سمت و سوی حملرغم اهمیت این موضوع که در تعلی است.

 یهشخصی و استفاد تر از سواریکم یها در راستای استفادهگذاریحرکت کرده و تمامی سیاست

شخصی همچنان در سطح وسیعی در  اما استفاده از سواری عمومی بوده، یتر از وسایل نقلیهبیش

-آمار موجود در سازمان حمل کشورمان رایج است و شهر مشهد هم از این قاعده مستثنی نیست.

 درصد 27.8شخصی) یاول استفاده از وسایل نقلیه یدهد در درجهنقل و ترافیک مشهد نشان میو

 یترین وسایل نقلیهاز عمده درصد کل سفرهای روزانه( 2۴ا( و پس از آن اتوبوس)سفرهل ک 

 شهروندان مشهدی برای تردد در شهر بوده است.

مؤثر  نقلیه از عناصر اصلی و یراه و وسیله نقل، انسان،وی حملبه زعم کارشناسان حوزه

محور اصلی  (.12: 1393خزاعی،ارد)د راترین نقش اما در این میان انسان اصلی ترافیک هستند.
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در ست که شهروندان طبیعی ترین ضلع این مثلث یعنی انسان است.حاضر معطوف به مهم یمطالعه

ی و در یک بستر اجتماعی براساس منطق انتخاب عقالنوسایل نقلیه از  یا عدم استفاده مورد استفاده

خود را  ت یمطلوبمنافع و کنند یش مالت .دکننیرفتار مهای موجود و محدودیت شرایط  یبا همه

در این  .مزایا و معایبی دارد ،هایشان که با محاسباتی همراه است تردید این انتخاببی افزایش دهند.

 پی متفاوتی را در محیطیزیست  و روانی، اجتماعی اقتصادی، هایهزینه رفتار سفر، تردیدمیان بی

 (.۶31: 2008دارند)گرازی و برگ،

شناختی،دالیل  از منظر جامعه به شیوه کیفی و این پژوهشالء اطالعات موجود،به خه وجبا ت

های مرتبط با موضوع تحقیق را نسبت به استفاده ساکنان شهر شهروندان و کارشناسان سازمان

و درجستجوی پاسخ به این سوال است که  کندمی لیو تحل فیتوصشخصی مشهد از سواری

 دارند؟  شخصیی استفاده روزانه از سواریبرا لییشهروندان مشهدی چه دال

 ی پژوهشپیشینه   

 سفر( یحساسیت رفتار سفر)وسیله فراتحلیلی بر» ،گرفتهوجوهای صورتبراساس جست 

در ایران است که به  شدهتنها تحقیق انجام (398 :1393همکاران، «)محمدی ونسبت به شکل شهر

آمده دست هب ییافته رفتار سفر انجام شده است. وصخص رادعای نویسندگان، به روش فراتحلیل د

پذیرتری بر  تر و تعمیمبیش ثیر)مثبت(أت ،فاصله تا مغازه و تراکم تقاطع است که تراکم جمعیتی، این

های چهارراه و فاصله تا قاطعتدرصد  م جمعیتی،ـ تراک سواری دارد ورخهـ روی یا دوچپیاده

همچنین تراکم  نقل همگانی دارد.وی بر استفاده از حملرتیشثیر بأیستگاه نیز تترین انزدیک

داری ها در سطح معنیمسکونی و اشتغال و ترکیب کاربری جمعیت و دو شاخص تراکم ناخالص

، را به کار برده" فراتحلیل"ی که واژهاین تحقیق به دلیل آن .ثیر منفی داردأبر استفاده از اتومبیل ت

رفتار سفر انجام شده  یه پیش از این تحقیقات زیادی در زمینهود ک شمیاین گونه به ذهن متبادر 

شده به صورت تلخیصپیشین  یای انفرادی و جداگانههپژوهشاست و حال در این تحقیق نتایج 

به صورت  فراتحلیل در عنوان، یکلمه رغم استفاده ازاما این تحقیق علی مند شده است.نظامو 

استفاده نکرده و با  ی و..(ی اثر، تکنیک شمارش رأاندازه یمحاسبهظیر آن)نهای روشمند از تکنیک

در  که تعداد آن هم  -تعدادی تحقیق یصرفاً با مطالعه گرفتن از مبانی نظری روش فراتحلیل،فاصله

رفته در تحقیقات پیشین پرداخته و کارهبندی و توصیف متغیرهای ب، به دسته-مقاله ذکر نشده است

 ف نظری این متغیرها ذکر شده است.عاریآن تپس از 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.s

ab
z.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 25

http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-773-fa.html


 98یزپای، 2ی م، شمارههشتی دورهفرهنگی،   -ی اجتماعیی مطالعات توسعهنامه فصل .....................208

ی کاهش استفاده از خودرو نقل عمومی ووی خارجی نشان داد استفاده از حملبررسی پیشینه

شده بوده که عمدتاً به روش فراتحلیل انجام شده  های انجامسواری، موضوع تعدادی از پژوهش

شناختی روان های»همبسته ها،آن یکی از است و به لحاظ کمّی بیش از تحقیقات داخلی است.

 تحقیق بررسی شد. 23 آن، که در (2008است)گاردنر وآبراهام، یک فراتحلیل« خودرو: استفاده از

عامل  کند.را حمایت می"ریزی شدهی رفتار برنامهنظریه" گذاری متغیرهای مستخرج ازنتایج تأثیر

محیطی بر رانندگی ضعیف حظات زیست الم یرثتأ ثیر وسیعی بر استفاده از خودرو داشته وعادت، تأ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          بوده است.                                                                                                                    

فراتحلیل  مند،ونقل: مرور نظامتغییرات رفتار حمل »اثر مداخالت رفتاری در تحقیق دیگری در

ابزار  27کننده وشرکت ۴895پانزده متن پژوهشی با  (،201۴همکاران، قواعد مداخله«)آرنوت و و

شخصی یا افزایش سهم سفر به  بر فراوانی استفاده از ماشینلی عام شد و نشان داد هیچبررسی 

بخشی مداخالت اثر هیچ مدرکی دال بر ندارد.دار تأثیر معنیتر فعال بیش های جایگزین وشیوه

 ثیر مداخالت رفتاری درشواهد حاکی از تأ رفتاری در کاهش سفر با ماشین شخصی وجود ندارد.

 خصی محدود و استثنایی است.ین شماش کاهش مسافت و مدت سفرهای با

های رفتاری سفر)فراوانی ی فراتحلیل و با انتخاب مؤلفههم به شیوه (2001اوینگ و سرورو) 

فراوانی که  نشان دادند سفر و سفر با اتومیبل( یشدهطول پیموده سفر، یطول سفر، وسیله سفر،

متغیرهای شکل شهری و انتخاب از  ابعیطول سفر ت اقتصادی و سفر تابعی از متغیرهای اجتماعی،

 سفر تابعی از هر دو متغیر است. یوسیله

 در  شدهانجام تحقیق با هفده به روش فراتحلیلسفر«  رفتار بر را »تأثیر شکل شهر (200۶لک)

 و جمعیتی تراکم زیاد تأثیر گربیان نتایج سفر بررسی کرد. بر شهر شکل خصوصیات تأثیر یزمینه

 شد و داده تشخیص سفر و زمین کاربری تنوع بین محکمی یرابطه .بود سفر فتارر بر اشتغال

 نوع بر زیادی تأثیر تواندمی عمومی تسهیالت و هامغازه مختلف اعم از هایکاربری اختالط

 سفر داشته باشد. یوسیله

ل دالییا  جایی در شهر وی افراد برای جابهبه انتخاب وسایل نقلیه دیگر از تحقیقات، یدسته

ثر بر استفاده آمده از »عوامل مؤ ت دسههای بیافته اند.شهروندان به وسایل نقلیه پرداختهدفع  جذب و

ی خودخواهی یا پرسش درباره از ماشین شخصی در سفرهای روزانه و تصمیم به کاهش آن:

یش ی بشخص ( حاکی از آن است که استفاده از ماشین2009الی اخالقی«)آبراهامز و همکاران، سؤ 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.s

ab
z.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 25

http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-773-fa.html


 209.... ........................................داخل شهر روزانه سفرهای در شخصیسواری استفاده از لی دال 

که کاهش  حالی در شده( است.غیرهای مرتبط با فرد)رفتار ادراکثیر مت از هر عامل دیگری تحت تأ

 شود. متغیرهای اخالقی توضیح داده می یشخصی به وسیله استفاده از سواری

قدرتمندترین  هم نشان داد که کاربری مختلط زمین، (2003نتایج تحقیق سرورو و دونکن)

نتایج  گذارد.اکنان برای انجام سفرهای پیاده تأثیر میکه بر تمایل س است  شهریعامل طراحی 

درصد  78ی شهری و درصد از سفرها ۶۴( نشان داد در انگلستان 2013گزارش پیمایش ملی سفر)

قیمت سوخت و  شهروندان با ماشین شخصی بوده است. یشده به وسیلهاز کل مسافت طی

 عالوه بر ثیر داشته است وماشین شخصی تأ ان استفاده ازمیز تن ووضعیت عمومی اقتصادی بر داش

در  »پیمایش سفرهای خانوار« طبق اند.وامل تأثیرگذار بودهع آن بازده سوخت و مالیات هم از

-سال و در بین سال 3۴تا  1۶ سنی یروند استفاده از اتومبیل شخصی توسط افراد در بازه آمریکا،

درصدی استفاده از  23ار گرفت و نتایج حاکی از کاهش ه قرطالع مورد م 2011تا  2001 های

ی نامهقوانین جدید اعطای گواهی محققان افزایش قیمت، شخصی طی این سال بود. یخودرو

ا توسعه های جایگزین رونقل عمومی که استفاده از ماشینآوری در حملرانندگی، بهبود فن

 ل جوان اشاره کردند. نس هایها و اولویت بخشیده است و به تغییر ارزش

کارمندان از  یترین دالیل کاهش استفادهمهم شده در شهر کارستاد سوئد،در نظرسنجی انجام

 نقل همگانی و دورکاری عنوان شد.وای کاری روزانه، بهبود سیستم حملشخصی در سفره سواری

نقل وهای حملیستماز ساده ، عوامل افزایش استفکاهش کرایه پی ودرافزایش پی کاهش زمان سفر،

 (.در تحقیق119:ب 1391حبیبیان، به نقل از ،2008همکاران، وبود)اریکسون  همگانی در این شهر

به دو متغیر تراکم جمعیت و اشتغال توجه شد و به  »کاهش سفرهای ماشینی در شهرهای استرالیا«

تر استفاده اشین کماز منده که در شهرهای متراکم در مقایسه با شهرهای پراک  این نتیجه رسید

 های جذب رانندگان سواریدر انگلستان سیاست  (.1387:2،رهنما به نقل از، 2003شود)لوک،می

کلیومتر( بررسی شد؛ نتایج  8تر از نقل در سفرهای کوتاه)کموهای حملشخصی به سایر طریقه 

شخصی  ینقلیه یسیلهاز وترین پتانسیل جذب مسافر روی دارای بیشنشان داد اتوبوس و پیاده

 در (2003سرورو) تحقیق (.17:الف 1391همکاران، حبیبیان و به نقل از ،2001هستند)ماکت،

 بر تواندمی کاربری اختالط و تشدید سفر است. رفتار بر کاربری اختالط تأثیر یدهندهمریلند نشان

محققان  باشد. تأثیرگذار یومعم لونقحمل استفاده از به تشویق و دیگران با یا تنهایی به رانندگی

 خصوصیات برای پرداخته بودند، کره« در افراد سفر رفتار بر شهر شکل تأثیر »بررسی به دیگری که

 و تعریف کرده بندی راخوشه و هاکاربری توزیع تراکم، شهر، یاندازه چون شهر متغیرهایی شکل
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 توزیع باال، تراکم شهر، بزرگ یازه اند فتندها دریاآن کردند. بررسی گروه دو در خصوصیات را این

شود)نام و می خودرو با شدهانجام کاهش سفرهای موجب  پراکنده الگوی و ناموزون

  (.2012،همکاران

اند که بر میزان و استفاده و یا به بررسی عواملی پرداخته شود که تحقیقات پیشین،می مالحظه

رفتار سفر  هاطبق آن گذار بوده است.یرتأث زانهز ماشین شخصی در سفرهای روعدم استفاده ا

کنش دارای ماهیت  یک عنوان شهر به جایی درنقلیه برای جابه یساکنان و انتخاب وسیله

باالخره  کالبدی شهر و فردی، هایاست: ویژگی متغیر یسه دسته تابع بعدی و پیچیده بوده وچند

 نقل همگانی.وسیستم حمل وضعیت 

سهولت و آسایش در  بودن سفر در طول روز،ایزنجیره عادت افراد، دی،ی فرمتغیرهامیان  از

تراکم  ماشین شخصی گزارش شده است. ترین دالیل استفاده ازراحتی و زمان سفر از مهم سفر،

هستند که در بسیاری  ترین متغیرهای کالبدی)شکل شهر(جمعیت و تنوع کاربری زمین نیز از مهم

به این معنی که با  ؛انددست دادههعمدتاً نتایج مشابهی نیز بت و ه استحقیقات، بررسی شد از

-ی سفر با اتومبیل شخصی کاهش میسرانه افزایش تراکم جمعیت در شهر و تنوع کاربری زمین،

کننده بوده شخصی تعیین کاهش استفاده از سواری نقل همگانی نیز دروبهبود سیستم حمل یابد.

ور خاص و یا شخصی را به ط دالیل استفاده از سواری تحقیقات کهاز  کمی به استثنای تعداد است.

تحقیق حاضر در پی آن  اند، در ایران تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است ودر حاشیه بررسی کرده

 است که این موضوع را با روشی کیفی در شهر مشهد انجام دهد. 

 مبانی نظری پژوهش 

جایی در شهر یک کنش تلقی ی نقلیه برای جابهیلهب وسانتخا شناختی،از دیدگاه جامعه

گیری به عنوان جریانی ذهنی با تصمیم است. 1گیریشود که مسبوق بر یک فرایند تصمیممی

ی انتخاب گر در ارتباط است و »یک فرایند جامع است و نه صرفاً یک عمل سادهترجیحات کنش

گیرنده باید تصمیم بگیرد از میان منابعی که یمتصم (.2۶3:1381های مختلف«)گیوریان،از بین گزینه

های مختلفی که برای استفاده از این ی را انتخاب و از میان راه و روشدر اختیار دارد، چه منابع

 (.13-1۴ :1372سعادت،)گزیندمیبر ی خاصی راطریقهچه راه و  منابع در نیل به هدف وجود دارد،

 
1Decision Making  preference 
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درقالب دیدگاه  نقلیه برای رسیدن به مقاصد مختلف در شهر، یلهتبیین این کنش یعنی انتخاب وسی

های ذیل  ترین نظریهبه این منظور به برخی از مهمگرا و ترکیبی قابل تبیین است. کنش گرا وساختار

 شود.اشاره میاین سه دیدگاه 

 دیدگاه ساختارگرای علّی

رها را عامل پیدایش اختااس سساختارهای اجتماعی است و بر این اس یاین دیدگاه بر پایه

-مکانیسم طبق این دیدگاه قدرت علّی ساختارهای اجتماعی در دانند.بسیاری از امور اجتماعی می

ساختارها با  (.1۶۶-171: 1373هاست)لیتل،بروز آن یهای علّی نهفته است که افعال افراد واسطه

فاعالن هم رفتار خود  کنند.یثر مال ادن جوی از منع و ترغیب بر فاعالن درون سیستم اعمکرفراهم

 سازند)همان(. ها هماهنگ میرا با آن

وی افراد به دالیل مختلف  به نظر است. 1پارسونز ینظریه گرایانه،یکی از نظریات ساخت 

وی  زنند.دست به انتخاب می ،طبق تعریف اجتماعی که از موقعیت خود دارند مبتنی بر ارزش و بر

واقع پذیرد که بهماعی این نکته را میجویانه و هنجارگذار کنش اجتودس یجنبه با تأکید بر

به  پارسونز (.152-15۴: 1379شود)استونز،تماعی اعمال میکنش اج های اجتماعی برمحدودیت 

که از چهار عنصر تشکیل  داندخالقانه و ذهنی می آن را یک فراگرد فعاالنه، ساختار توجه داشته و

تحت نظارتشان  تواندگر نمیکه کنش موقعیت کنش اعم از چیزهایی ف،هد ،گرکنش شده است:

هنجارها  ها نظارت داشته باشد)وسایل(،آن بر تواندگر میداشته باشد)شرایط( و چیزهایی که کنش

گرایی و پارسونز به جای تأکید بر اراده ،2به زعم کرایب (.529-530 :137۴ها)ریتزر،و ارزش

ها را محدود و حتی تعیین کند که این انتخابهایی تأکید میفرد، بر شیوهمن رانگ های کنشانتخاب

-های کنشی تحدید گزینشمند به بحث از نحوهگر ارادهبه تدریج پارسونز از مفهوم کنش کند.می

 (. 5۶: 1381دهد)کرایب،گر پرداخته و مفهوم کنش را به نظام اجتماعی بسط می

 گرا دیدگاه کنش

رفتار اجتماعی است که بر اساس  یهای برجستهاز تئوری 3(1999فیش باین و آیزن) یهنظری 

به  »قصد و نیت« قبل بروز رفتار، یحلقه آید.وجود میه ای از عوامل بدر پی زنجیره ۴آن رفتار

 
1 Parsons 
2 Craib 
3 Fishbein & Ajzen 
4 Behavior 
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در  رفتار است. 2و هنجار ذهنی 1نیت تابع گرایش به سوی آن رفتار قصد و انجام یک رفتار است.

 کند.فرد انجام یک رفتار یا یک پدیده را از نظر خودش ارزیابی می ی آن رفتار،ه سو یش بگرا

میزان تأثیر هریک از این دو  نفوذ و فشار اجتماعی است. یکنندهمنعکس هنجار ذهنی

همیشه یکسان نیست و بستگی به  ،آمدن قصد و نیت وجوده)گرایش و هنجار ذهنی( در بمتغیر

 شود.عامل دیگر در نظر می خود تابع دو گرایش به رفتار، دارد. ماعیاجت شخصیت فرد و شرایط

یعنی یک شخص تا چه حد از یک  ،انتظار فایده رفتار. ۴یرفتار و ارزیابی فایده 3یانتظار فایده

مورد نظر برای او  یکند که آیا پدیدهشخص ارزیابی می ،در ارزیابی فایده پدیده انتظار فایده دارد.

نفوذ و فشار اجتماعی روی یک شخص برای  یکنندهمتغیر هنجار ذهنی منعکس نه. د یادار فایده

لذا این  رفتار را دارند. یکنندهها نقش یک مرجع هدایت روهاین افراد یا گ  انجام یک رفتار است.

ران دیگ پیروی از انتظار یو انگیزه 5انتظار دیگران مهم شود:متغیر خود به دو عامل دیگر تجزیه می

 (.9-11: 1372پور،مهم)رفیع

 دیدگاه ترکیبی

معتقد است که ساختار  ۶گیدنز گرا است.ساخت  گرا ونظریات کنش یکنندهاین رویکرد تکمیل

ناپذیر  گونه جدایی از هم ندارند و دو بعد تفکیکملیت در عملکرد جاری اجتماعی هیچو عا

(. وی با تأکید بر مفهوم عاملیت به انتخاب 755 :1379دهند)گیدنز،واقعیت اجتماعی را تشکیل می

هم محدودکننده و  ،ساختار (.۶02داند)همان:گر را دارای قدرت انتخاب می کنش دهد وبها می

معتقد به تطابق میان فضای طبقات اجتماعی و  7بوردیو (.75۶هم تواناکننده)همان: آور است والزام

فضای اجتماعی از طریق فضای امکانات  ر ویز نظا (.31-32: 1381فضای رفتارهاست)بوردیو،

ها نزد افراد و وارهی اصلی این است که عادتنکته شود.می 8ها(وارهها)یا عادتسلیقهمنجر به 

یک رفتار واحد یا یک دارایی واحد ممکن است در نظر کسی یا  طبقات متفاوت یکسان نیست.

ی معمولی گری پوچ و برای سومی دیبرا ،ی او ممتازوارهای یعنی در قالب عادتطبقه

کنش است و  محل برخورد ساختار و ،استدالل وی، منش یپایه بر (.3۴-37: 1381باشد)بوردیو،

 
1 Attitude toward the behavior 
2 Subjective Norm 
3 Expectation of an outocome 
4 Evaluation of outcome 
5 Significat others  
6 Giddens 
7 Bourdieu 
8 habitus 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.s

ab
z.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 25

http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-773-fa.html


 213.... ........................................داخل شهر روزانه سفرهای در شخصیسواری استفاده از لی دال 

گران در های کنششود که محصول تجربه وخوها گفته میخلق ای نسبتاً ثابت ازبه مجموعه

 پور،)جالئیاز جهان است م مای فهبنابراین منش پایه های خاصی در ساختار اجتماعی است.موقعیت

گر و نیرو بخش هم یاری کننده نیست بلکهآور و محدود، صرفاً الزاماین معنا منش در (318 :1387

 (.318هست)همان:

 چهارچوب مفهومی پژوهش  

 به تناسب موقعیت، که تحرکی آگاهانه و دارای معنا بوده،جایی در شهر به دلیل آنجابه 

 شود.نامیده می 1عمل/ کنش فعاالنه و ارادی داشته و هدفمند نیز هست،ردی فراگ  پذیر بوده،تغییر

 دلیل به مستعد و آید و آگاهانهه وجود میگیری باین کنش طی یک فرایند تصمیم

 آگاهی مستلزم اجتماعی رفتارهای درونی هایلذا فهم مشابهت  (.15۴-155 :1393نظری،است)آقا

 ها ازهنجارها و نقش شناسی ساختارگرا، قوانین،جامعه دگاهز دیا است. افراد مشترک  دلیل از

ند و به عنوان کنید و ترغیب رفتار را فراهم میکه موجبات تحد عناصر مهم ساختاری هستند

قوانین همواره بر رفتار افراد قید و بند  کننده هستند.گیری رفتار اجتماعی تعیینشکلمحرک بر 

چگونگی  تواند برنقل میوقوانین موجود در جامعه و بخش حملاز خشی ب ،از این زاویه زنند.می

 گذار باشد.ی نقلیه توسط شهروندان تأثیرانتخاب وسیله

یا  از این منظر هم تشویق و یا سرزنش اجتماعی و د.شو باعث منع و ترغیب رفتار می هنجار،

همچنین بسترهای مساعد و  ری،هشدرون یقلیهمنفی افراد جامعه نسبت به وسایل نذهنیت مثبت و 

 کننده است.جایی در شهر تعیینی شهروندان برای جابهجامعه بر انتخاب وسایل نقلیه یا نامساعد

ها همانند هنجارها و  نقش ای از الگوهای عمل خاص یک موقعیت است.نقش نیز مجموعه هر

مشکالت  برخوردارند.تار م رفاقوانین، با دوام و پایدار بوده و از قدرت منع و ترغیب برای انج 

ثیر ها تأها از عناصر ساختاری محسوب شده و بر رفتار انسانها نیز همانند نقشمربوط به نقش

ی مدیران حوزه نقل اعم از رانندگان، پلیس،واز این زاویه هریک از افراد سیستم حمل گذارند.می

نقلیه  یانتخاب وسیله بر واردین مانقل و حتی مسافران دارای کنش و واکنشی هستند که وحمل

 کننده است.شهری تعیینوندان برای تردد درونتوسط شهر
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شخصی دارند و در  تری از سواریبیش یگرا، افرادی که انتظار فایدهطبق دیدگاه کنش

گرایش مثبتی نسبت به استفاده از آن  اند،ن وسیله هم به نتایج مثبتی رسیدههای خود از ایارزیابی

شخصی داشته باشند، میزان ها انتظار استفاده از سواریمهم از آنچنانچه دیگران شت.د داواهنخ

ساختار  تر خواهد شد و باالخره طبق رویکرد ترکیبی،استفاده از این وسیله در بین شهروندان بیش

و  تکه دارای اراده و صاحب اختیار اسدر عین آن گرکنش ناپذیرند.لیت از هم جداییو عام

ای است که ساختار های او در دایرهی خود را انتخاب کند، اما انتخابنقلیه یاند نوع وسلیهتو یم

ها و ی اجتماعی خود، سلیقهگرفتن در طبقهگر با قرارکه کنشکند و باالخره آنبرای او تعیین می

این ترتیب  هب د.و شکند که در نهایت به کنشی متمایز از دیگران ختم میعاداتی در او رشد می

م و باالخره عادات و مهزینه، فایده و حتی انتظار دیگرانشهروندان به دلیل الزام ساختار و ارزیابی ه

در این بررسی تمرکز  کنند.جایی در شهر انتخاب میی خود را برای جابهشده، وسیلهسالیق نهادی

شخصی را انتخاب  یودرخو  ،فاصلی بر روی گروهی از شهروندان است که از میان وسایل مختل

این  یبه این ترتیب تحقیق حاضر تالشی است برای تجزیه و تحلیل علمی دالیل استفاده کنند.می

 شخصی برای مقاصد مختلف روزانه ی درون شهر. گروه از شهروندان مشهدی از سواری

 روش پژوهش 

استفاده عات اطال آوریدبرای گر گروهی های انفرادی وبوده و از مصاحبه تحقیق کیفی روش

رانندگان تاکسی و  )شهروندان به عنوان گروه هدف،گروه های انفرادی با چهارشده است. مصاحبه

ی انتخاب نمونه از این چهار گروه به شیوه انجام شد. راهبر مترو به عنوان شاهدان عینی( اتوبوس،

اب شدند که حامل انتخهمی مهای بوده و اعضای نمونه بر اساس مالک محور گیری مالک نمونه

های از شهروندان، از گروه نفر 35 تعداد (.393: 138۴بورگ وگال، اطالعات زیادی بودند)گال،

ای با در نظر داشتن متغیرهای زمینه عمومی نیز ینفر از رانندگان وسایل نقلیه 15منزلتی مختلف و 

 متفاوت برای مصاحبه انتخاب شدند. 

 با شهروندان مشهدی و1(FGDبحث گروهی متمرکز) یوهیهای گروهی به شمصاحبه 

های ها برای طرح دیدگاهی کافی گروههای مرتبط و با در نظر داشتن اندازهکارشناسان دستگاه

کننده به صورت جداگانه و با هشت شرکت  (10: 2،2000وگر و کیسیرمتنوع و متفاوت در جلسه)ک 

 
1 Focus group discussion 
2  Krueger &Casey 
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حضور  گان در جلسات گروه متمرکز،کنندرکت شهای از ویژگی و طی هشت جلسه برگزار شد.

پویایی گروهی دارد و  خور توجهی بررثیر دترکیب افراد تأ های مشابه است.افراد همگن با ویژگی

و  (2001و فرن، 2008همکاران، مولد یا مانع آن شود)بلور و تواند مشوق بحثی،به همین دلیل می 

کنندگان از موقعیت و نه ت شرکت نظراطیف  که هدف در بحث گروهی متمرکز شناخت  جااز آن

کنندگان باید با توجه به معیارها و (، لذا شرکت 9۶: 1988هاست)کروگر،قضاوت درباره آن

ور برای انتخاب شهروندان در به این منظ (.2003مشخصات معین انتخاب شوند)ریچی و لوئیس،

 منزلت و قدرت(، روت،بر)ثونظر ماکس  های مدبا توجه به شاخص های منزلتی مختلف،گروه

فرد واجد شرایط برای شرکت در اولین بحث  ،به کمک آن گر ساخته شد وغربال ینامهپرسش

گر و غربال ینامهجوی افراد برای جلسات بعدی براساس پرسشوجست  گروهی انتخاب شد.

-ژگییو با جلسه بود و به این ترتیب افرادی مطلع و هر کنندگان درشرکت  ایمعرفی زنجیره

 (.393 :138۴گال، بورگ و مذکور انتخاب شدند)گال، های

 (maxqdaهای کیفی)داده تحلیل افزارنرم به ورود از پس و متن به تبدیل مصاحبه از پس هاداده

موضوعی( و با هدف  مایه یا)درون1تحلیل تماتیک یکدگذاری به شیوهشد.  تحلیل و کدگذاری

این تحلیل مبتنی  متنی هستند. های مورد تحلیل،روش تماتیک، دادهدر  .انجام شد ها،الگویابی داده

ای و دادهیابی درونو ـها و الگدی دادهـ بنق طبقهـ یلی که در آن محقق از طریـ لرای تحـ بر استق

ل تمایتک عبارت است از به عبارتی تحلی یابد.شناسی تحلیلی دست میای به یک سنخدادهبرون

 گویندها چه میم که دادهن مهف ایدف کشحوری با ههای ممتایی ناسو شابی یومل مفهعم

ی پایه برها و (. با واکاوی محتوایی مصاحبه۶7: ،الف1389پور،، به نقل از محمد198۶)فیلدینگ،

 شوند.ها استخراج و به صورت مدل ترسیم و تفسیر میکنندگان، مقولهدیدگاه مشارکت

های متفاوتی توسط جانسون و ریامع ،ی کیفیاهبرای اعتبارسنجی در پژوهش

 به نقل از (2008استراوس و کوربین) ؛1389محمدپور)الف( ( به نقل از2008کریستینسن)

تحقیق حاضر از تشخیص   در مطرح شده است. ؛138۴،و گال بورگ ،گال ؛1389پور)ب(محمد

شده اده استفای ینهی ساخت مفاهیم و تمامیت زمتشریح نحوه گر،بندی پژوهشزاویه خارجی،

 است.

 

 
1 thematic analysis 
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 های پژوهشهیافت  

 شخصی برای تردد روزانه در شهر، یدالیل« کنش افراد که همان انتخاب خودورکشف » 

از جنس معانی هستند،  که نوعاًی دالیل مایههدف پژوهش حاضر بود، با واکاوی و فهم درون

این مقاله با اتکا بر یک  د.ش ناساییشخصی ش های استفاده از سواریو بازدارندهها کنندهتسهیل

تدوین  شخصی( شخصی یا کشش به سواری های استفاده از سواریکننده)تسهیلبخش از نتایج

 ( آمده است.1) یشده است که مضامین اصلی و فرعی در شکل شماره

 
 شخصی های استفاده از سواری کنندهتسهیل -ی یکشکل شماره 

  شخصی اریده از سوهای استفاکنندهتسهیل

 های فردی،کننده، ناشی از تسهیلشخصی برای شهروندان استفاده از سواری یبخش عمده 

الیق، همچنین عالوه بر عادات و ع فردی، یها در حوزهکنندهاین تسهیل اجتماعی و نهادی است.

ز ده اام استفافرهنگی به هنگ -ناشی از کسب مزایای اقتصادی و اجتماعیضعف و ناتوانی فردی 

 یبسترهای مساعد اجتماعی و فرهنگی زمینه اجتماعی، یحوزه در شخصی است. اریسو 

نهادی یا امکانات و شرایط  یدر حوزه کند وشخصی فراهم می مساعدی را برای استفاده از سواری

د آورد میه وجو شخصی امکان استفاده از این وسیله را برای فرد ب موجود برای استفاده از سواری

ای به گونه ساخت(،و زیرنقل عمومی)در دو سطح انسانی وعایب موجود در سیستم حملیا مو 

 برد.ی شخصی میعمومی رانده و به سمت خودرو یکنند که فرد را از وسایل نقلیهعمل می
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 و نهادی شخصی در سه سطح فردی، اجتماعی های استفاده از سواری کنندهتسهیل -ی یکنمودار شماره

 شخصی هنگام استفاده از سواری ،های فردیمینه: زالف

 شخصی  به هنگام استفاده از سواریکسب مزایای اقتصادی  ❖

 آورد.ه دست میشخصی ب است که فرد به هنگام استفاده از سواری ایمنظور منافع مادی 

هی گرو برایکنند و خود استفاده می یبرخی برای کسب درآمد و امرار معاش هر روز از وسیله

 شخصی در مقایسه با سایر وسایل است که اهمیت دارد. سواری پایین استفاده از یدیگر این هزینه

که این مدهای داخل شهر از ماشین خودمان استفاده می کنیم....عالوه بروآ برای رفت معموالً »ما

 زن، .« )شهروندهشمیتر کمن مو های زندگیتریم، به صرفه است و هزینهسرعتش باالتره و راحت 
 کارمند( جوان،

ام هست که با جوری به نفعاین زنم.م، مسافر هم میمن تو مسیر رفت و برگشت به محل کار»
 شغل آزاد( سال،میان )شهروند مرد،ی خودم برم سرکار«وسیله

 هزینه تاکسی زیاد میشه و ترجیح میدن با ماشین خودشون برن و یهای طوالنی هزینه» مسیر
شون کنن. هم به کارها با ماشین شخصی خودشون مسافرکشی هم میمیشه...تازه بعضی رتکم

 کار( یسال سابقه 10 تاکسی، یرانندهمیرسن و هم پول در میارن«)

 شخصی  هنگام استفاده از سواریفرهنگی،  –کسب مزایای اجتماعی ❖

بلکه دارای  ؛مالی ندارد یهجنبرفاً شهر ص نقلیه و تردد در یسودمندی استفاده از وسیله 

شخصی خود احساس  یهنگام استفاده از خودروافراد  مزایایی از جنس اجتماعی و فرهنگی است.

تری اهمیت بیش مند همراه فرد است،کنند و به خصوص در مواقعی که کودک و سالراحتی می

سطح   آن در با  تردده هنگام دانند و بشخصی را یک کاالی لوکس می  یگروهی نیز وسیله دارد.
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هنگام استفاده از ماشین شخصی خود احساس امنیت افراد  کنند.شهر منزلت اجتماعی کسب می

برخی از جوانان هم به منظور تفریح و گذران اوقات فراغت با ماشین شخصی  کنند.تری میبیش

شده ریح ک تفن شخصی یگردی با ماشیها خیابانای که برای آنگونهبه کنند.در شهر تردد می

تر و عدم اتالف  سرعت بیش امکان استراحت، گذشتن با خانواده،لذت همراهی و خوش است.

گروهی نیز صرف زمان  شخصی برای افراد بوده است. وقت از دیگر مزایای استفاده از سواری

ی جایبههمه جاتر از حمل وسایل و بار و مهم ماشین در طول روز و تر در مقصد و استفاده ازبیش

 شهری را از مزایای استفاده از سواری رب به درب و اختیار و آزادی عمل به هنگام سفر دروند

های توقف مقصد، همراهان، مسیر، زمان حرکت، ها خود،به این معنی که آن دانند.شخصی می

گوش ی خود هکنند و در زمان حرکت به سخنرانی یا موسیقی مورد عالقرا انتخاب می ضروری و..

 دهند.می

یم...زمان رفت و برگشت ترا حتی خرید با ماشین خودمان راحت برای تفریح و زیارت و ی»
گذاریم کنیم... بعد از خرید، وسایل را داخل ماشین مییک محل پارک مینزد دست خودمان است.

 یم وگذاراشین میح برویم، وسایل را داخل ماگر هم بیرون از شهر و تفری کنیم.و خستگی رفع می
 )شهروند مرد، معلم، جوان(« ماشین در اختیار خودمونه زنیم...هر جا بخواهیم ترمز می

خواهمون رو شیم و موسیقی دلصحبت میه در کنار هم هستیم...همتو ماشین اعضای خانواد» 
د، وند مرهر)ششیم«جوری اذیت نمیگذاریم ....استفاده از وسایل عمومی معطلی داره.....اینمی

 سال، کارمند(یانم
تر میتونن خودشون خیلی سریع یتره... مردم با وسیلهی شخصی راحت استفاده از وسیله»

 ی)رانندهماشین شخصی بهتر از وسایل عمومیه«مواقعی که عجله دارن   کاراشون رو انجام بدن...
 کار( یسال سابقه 15 تاکسی،

تره... اتوبوس سوارشدن کالس آدم رو میاره کالسلی باخی گاهرم دانش»وقتی با ماشین خودم می
 (دانشجو جوان،  )شهروند مرد،پایین«

 عالیق و عادات و ناتوانی فردی ❖

کنند و برای تردد و انتخاب خود، از سواری خود استفاده می یحسب عادت روزانه تعدادی بر

حاضر  گیرد،انی شکل میکه عادت طی یک زم جائیاز آن کنند.از پیش فکری نمی نقلیه، یوسیله

ها  برخی هم تمایلی به استفاده از سایر وسایل نقلیه ندارند و آگاهانه از آن به تغییر آن هم نیستند.

اند ی عمومی ناتوان و ضعیفهنگام استفاده از وسایل نقلیه. افرادی هم هستند که کننداستفاده نمی
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های نامناسب . برخی هم به دلیل رفتارکنندرگیجه و..(پیدا میو حال بدی به لحاظ جسمی)تهوع، س

بودن بیماری از واگیر ها با سایر مسافران،تماس آن مسافران و یا به طور خاص حضور افراد بیمار و

 روند.سایل ندارند و سراغ ماشین خود میلذا تمایلی به استفاده از این و واهمه دارند.

ها برعکس هست... بعضی از صندلی . شلوغه..شه....حالم بد میشم »هر موقع اتوبوس سوار می
 سال، بازنشسته(ن..« )شهروند زن، میاکنه.ی از اون طرف یکی سرفه و عطسه میبینمی

تو شهر به جای استفاده از ماشینم  یمدهای روزانهوآچ موقع فکر نکردم که برای رفت من هی»

رم« )شهروند مرد،  ی خودم میبا وسیلهروز عادت کردم هر مترو بشم.... دیگه بیام سوار اتوبوس و
 (دانشجو جوان، 

 شخصی  فرهنگی برای استفاده از سواری –بسترهای مساعد اجتماعی ب:

 نقل عمومی،وی حملاحساس عدم امنیت یا امنیت پایین در میان شهروندان در ارتباط با حوزه

عمومی  یستفاده از وسایل نقلیهاهنگام  خیابان و ی عمومی و یا دریا مربوط به داخل وسایل نقلیه

عمومی ناظر به احتمال سرقت وسایل شخصی در اتوبوس و  یامنیت پایین در وسایل نقلیه است.

ی دیگر ای به وسایل نقلیهباعث شده است که عده همچنین جدیدبودن نسبی مترو، مترو است.

ایمنی نداشته  نان کافی ویاحساس اطم به آن و برای رسیدن به مقصد نسبت تر اعتماد کنند بیش

دهد که ها هنگامی رخ میاین ناامنی هایی برای شهروندان وجود دارد.در خیابان هم ناامنی باشند.

نظیر نداشتن احساس امنیت برای  عمومی دارند. یشهروندان تصمیم به استفاده از وسایل نقلیه

هنگام  هااحساس امنیت خانم مد مزاحمت و عدیجاعمومی در شب، ا یاستفاده از وسایل نقلیه

دیگر از  یدسته انتظار برای سوارشدن به تاکسی یا در ایستگاه اتوبوس از دیگر موارد است.

ای اصطالح، سفرشان در طول روز زنجیرهطول روز چندین تردد در شهر دارند و به  شهروندان در

 گیر است.سیار سخت و وقت بی عمومی برایشان کردن این مسیرها با وسایل نقلیه، لذا طیاست 

 همچنین نارضایتی از عمومی، یذهنیت و نگرش منفی خود یا اطرافیان نسبت به وسایل نقلیه

از دالیل دیگر  هنگام استفاده از این وسایل نقلیه،ونقل عمومی و افت شأن اجتماعی سیستم حمل

یت برخی هم به دلیل نبود ادر نه عمومی است. یتعدادی از شهروندان برای دوری از وسایل نقلیه

عدم احساس  عمومی و به سبب  یافراد مسن در وسایل نقلیه معلوالن و ییا کمبود تسهیالت ویژه

 روند.ی عمومی نمیسایل نقلیهراحتی در آن به سمت و

-برمی دوباره ظهر میرم از مهد رم سرکار.برم و بعد میام رو مهد می»ببینید من صبح اول بچه
 ظهر که از سر رم سرکار.همون نزدیک مهد هست و دوباره می خواهرم که یبرم خونهدارمش و می
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وآمد تو این مسیرهای ی خودمون. رفت رم خونهدارم و میام رو برمیخوام برگردم بچهکار می

قت و هم  ظ وتره تا با اتوبوس و تاکسی و... هم به لحای خودم برام راحت نزدیک به هم با وسیله
 جوان، شاغل(. شهروند زن،زینه ...« )هبه لحاظ 

از   دیگه ترسیده شدم و اطمینان ندارم.... اما کیفم رو زدن.. یکی دوباری سوار اتوبوس شدم.»
 دار(سال، خانهشهروند زن، میانلرز بوده«) اون روز به بعد هم هر موقع سوار شدم، با ترس و

 یصشخ اده از سواریج: بسترهای مساعد نهادی برای استف 

 شخصی امکانات و شرایط موجود برای استفاده از سواری ❖

نقل ونهادی به ضعف موجود در سیستم حملشخصی در سطح  ها برای استفاده از سواریزمینه

بودن پارکینگ در شهر و ارزان گردد.ی در شهر برمیشخص یهمگانی و امکان پارک آسان وسیله

های راهی شخصی است. وجود بزرگاده از وسیلهفمساعدی برای است دسترسی راحت به آن بستر

 شخصی است.  متعدد در سطح شهر و ارزانی سوخت از دیگر دالیل استفاده از سواری

تازه  ها بوده که کلی منتظر اتوبوس شدم.مترو نزدیک خونه نیست. بعضی موقع»... ایستگاه 

اگه به  ..شده و هم عصبی شدم. شدم و هم دیرمطل هم مع وقتی اومده جا برای نشستن نبوده...
اتوبوس خالی باشه، من هم بدم های وسط راه هم عداد اتوبوس زیاد باشه.. ایستگاهموقع بیاد و ت

 بازنشسته( سال،میان .« )شهروند مرد،اد از اتوبوس استفاده کنم..ینم
م بگذارم و رینگ نزدیک محل کاتوانم ماشین را در پارک »خیلی آدم پولداری نیستم اما وقتی می

خودم برم«)شهروند مرد، جوان،  یدهم با وسیلهشود، خب ترجیح میبرایم تمام می  ارزان هم
 کارمند(  

 « )راهبر مترو،طار شهری مسیرهای محدود داره.... قخوره..ها مسیرشون به مترو نمی»خیلی

 کار( یسال سابقه1
 

 نقل عمومیومعایب سیستم حمل ❖

 ساخت شناسایی شد.انسانی و زیر معایب در دو سطح ینا  

نقل اشاره دارد: وبه چهار گروه از افراد مؤثر در سیستم حمل در سطح انسانی:    •

 رانندگان، پلیس، مدیران، مسافران. 

عمومی یا ناشی از عدم رعایت قوانین  یآمیز رانندگان وسایل نقلیهدافعه رفتار :رانندگان -

ل مسای کردن در شهر است.لیل مهارت کم و یا بد رانندگیده دگی است و یا براهنمایی و رانن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.s

ab
z.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            16 / 25

http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-773-fa.html


 221.... ........................................داخل شهر روزانه سفرهای در شخصیسواری استفاده از لی دال 

پول ، نظیر نداشتن عمومی در ارتباط با پرداخت کرایه یاخالقی و انسانی رانندگان وسایل نقلیه

رانندگان تاکسی در دریافت  یسوء استفاده پول توسط رانندگان، ییا اشتباه در پرداخت بقیهخرد، 

ردن و شروع به ک آن درددل عالوه بر دعوا برای پرداخت کرایه است. تر و یا بحث ویشب یکرایه

غیر  مقدمه از دیگر مصادیق رفتار نامناسب وبا مسافران بدون هیچ اجازه و بی صحبت کردن

نداشتن آداب معاشرت اجتماعی معمول و  اخالقی رانندگان با مسافران در نظر گرفته شده است.

های شهروندان خواه از جمله دافعهنکردن مسافر در مسیر دلسوار یبا مسافران و حت بق با عرفمنط

 برای استفاده از وسایل عمومی است.

و دیوار  کنن از درشون شروع میشینی تو تاکسیهایی که وقتی می»هنوز هم هستن راننده

شور.... هر کسی ل اقتصادی و اجتماعی ککردن از روزگار و مسایو گلهصحبت کردن، شکایت 
شهروند زن، کنه...« )و آه دیگران من یکی رو کالفه می شنیدن درد. ای خودش مشکل داره..رب

 شاغل( جوان،
-تر از معمول کرایه دادم... یا پول خرد نداشته...یا من حواسم نبوده و بیشها بیش»بعضی وقت 

رو   لرصت دادن بقیه پو فجایی پارک کرده و  یا ماشین رو بد ...اننده رفتهتر دادم و ر
 سال، شاغل(شهروند زن، میاننداشته...«)

ی مسافراهایی که ذارن روی ترمز و همهپاشونو یک دفعه می کنن.ها رانندگی می»بعضی
 ...« )شهروند مرد، جوان، کارمند(افتن روی همایستادن می

خالف  ایی عدها تجربهام شهروندان از پلیس انتظار برقراری نظم و آرامش را دارند. :پلیس -

 این موضوع است.

هنگام بروز تنش و ها گاهی عدم اجرای قانون توسط آن تفاوتی وبی برخورد نامناسب پلیس، 

 ها شده است.گیری این تصور در آنی عمومی باعث شکلنقلیه یدعوا میان مسافران یک وسیله

اه بعدی پیاده رچرخوند و سر چهارامام رضا سوار کرد و کلی تاکسی منو نزدیک حرم یک بار »

 تو اون مسیر فکر کرد من مسافرم و بعد ازم درخواست مبلغ زیادتری از پولی کرد که معموالً کرد...
 برام جالب بود که همون نزدیک ما یک پلیس هم ایستاده بود و اصالً  بین ما بحث شد... دادم،می

براش عادی شده بود این  ییلفکر کنم خ د...ع نکرد و به روی خودش  نیاوراعتنایی به این موضو
 (دانشجو  «)شهروند زن، جوان،چیزها...

-ی مسایل حملترین افراد در زمینهونقل، مطلعی حملرود مدیران حوزهانتظار می :مدیران - 

ل رک و باور نادرستی نسبت به مسایمدیران د اما نتایج نشان داد به باور شهروندان، ؛نقل باشندو
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عدم بررسی علمی  بعدی موضوع و نداشتن اشراف کامل به آن،کی بررسی زه دارند.این حو 

 نقل از نقدهای شهروندان به مدیران بود.ومشکالت حمل

مشکالت حل  یکنن، همهتاکسی را زیاد می کنن وقتی تعداد اتوبوس و»مسؤوالن فکر می

شان را در منزل ایهشوند و ماشینی عمومی میتر از قبل سوار وسایل نقلیهشود و مردم بیشمی
. له فقط تعداد اتوبوس و تاکسی نیست..مسأ کنن.ها به چیزهای دیگر فکر نمیآن کنن.پارک می

 بازنشسته( خورده،سال باید خدمات بهتری به مردم بدهند.« )شهروند مرد،

 یوسایل نقلیهعمومی برای استفاده از  یرفتار متقابل مسافران در وسایل نقلیه :مسافران -

مشکالتی که برای دیگران پدید  عمومی و ینظیر حمل بار در وسایل نقلیه می یک دافعه است.مو ع

عدم رعایت  عدم رعایت بهداشت شخصی و عمومی، گوی بلند و یا دعوا،وبحث و گفت  آید،می

ش فروشان به منظور فرودست  عدم رعایت حق تقدم و حتی حضور متکدیان، حقوق سالمندان،

 داخل اتوبوس. در کنار مسافران کار به عنوان آوازخوان،ن اجناس و کودکا

سیستم  .شه بهداشت رعایت نمیبه نظرم اصالً  دن...کنن و هل میی همدیگرو نمیمالحظه»

یکی دیگه از مسافرا  ..یکی بلندبلند با یکی دیگه صحبت میکنه. ...تهویه نیست و هوای بدی داره
ها اضافه ها هم به اینی بچهصدای گریه کنه.یبا تلفنش صحبت منی تمام مسیر یبمی

 دار(خانه شهروند زن، جوان،..«)کنید.

ن ای سوار مترو و تاکسی و اتوبوس بودن.های خردسال »مادرهای زیادی دیدم که با بچه 

تنها  کنه...نمی کسی رعایت حال دیگری روهیچ ست.وسایل عمومی پر از همهمه و سروصدا
اینه که گاهی جوانی و یا حتی کودکی جای خودش رو به افراد مسن بده که م گرفتیکه یاد  یزچی

 خورده، بازنشسته(هم تازه برعکس کشورهای دیگه است« )شهروند مرد، سال این

ونقل های موجود در سیستم حملظر بر نواقص و یا محدودیت زیرساخت: نادر سطح  •

 شود:تقسیم می است که به دو طبقه

 شلوغی، سرعت پایین، کیفیت نامناسب وسایل، ب خدمات و امکانات:اسوکیف نامنکم - 

 یتوزیع نامناسب وسایل نقلیه تراکم و خیر،نظمی و تأبی نظارت ناکافی، باال، یهزینه تعداد ناکافی،

-توجهی به حملبی عدم تناسب تعداد مسافران و وسایل نقلیه، ها،مشکالت در ایستگاه عمومی،

عمومی،  یعدم دسترسی آسان به وسایل نقلیه ترافیک در شهر، ن کارت،م مشکالت نقل پاک،و

مکانی با مقصد، تفکیک دو جنس در وسایل نقلیه، باالخره کثیفی داخل  یمحدودیت مسیر، فاصله

 اتوبوس و تاکسی.
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 خوردگان،سال خدمات ناکافی یا نامناسب برای معلوالن و های سازمانی:محدودیت  -

 عدم تناسب مالیات و خدمات.  ی،المحدودیت منابع م

روی کنیم، یا گاه یا باید پیادهگاه مترو در هر مسیری نیست و برای رسیدن به آن ایستایست »

ا کم است و تازه ساعت کار هاتوبوس ، تعدادباید سوار تاکسی شویم... به نسبت جمعیت هر محله
شب کار  12تا ساعت ها وسلی دارد که اتوبچه اشکا ها هم به نظرم کم است.اتوبوس

 سال، شاغل()شهروند مرد، میانکنند؟«

 .سخت است.. تو اتوبوس و مترو خیلی جایی برای این افراد ندارد و. من روی ویلچره.. »پسر
شهروند زن،  شه«)آدم کالفه می یک خیابان نیست. برگشت از تازه بعضی مسیرها خط رفت و

 جوان، کارمند(.
که افته و احتمال اینموقع راه نمیها بهکار، اتوبوس صبح برن سر انمسافرا که میخو  »اکثر

رای رفتن به جایی چند بعضی مسیرها اتوبوس نداره.  گاهی مجبورن ب ترافیک گیر کنن زیاده...
چون سریع حرکت  .کنندکسانی که عجله دارن  از اتوبوس استفاده نمی ..اتوبوس عوض کنند.

و تابستان کولر  ها تو زمستون بخاری ندارنبعضی اتوبوس ..طل میشه.معگاه سر هر ایست نمیکنه و 
یت ها کثیفن و در اثر ازدحام جمعاتوبوس  -ن و گاهی مجبورن بایستنها شلوغندارن....اتوبوس

 (ی کارسال سابقه ۶ اتوبوس، ی«)رانندهسروصدا زیاده -بوی بدی میده
. شلوغی کنن..موقع حرکت نمین و بهر زیاد دارخیتأ ...سیرها کمهها در بعضی م»تعداد اتوبوس

اند بدن از ماشین خودشون استفاده کنن... مردم حوصله ندارن. خستهشه مردم ترجیح هم باعث می
 یراننده..«)سخته براشون. ها بچه کوچیک همراهشونه وپا باشن تو اتوبوس. بعضی خوان برو نمی

 کار( یسال سابقه 27 اتوبوس،

 پیشنهاد  یی و ارائهیرگنتیجه

ال بود که شهروندان مشهدی چه دالیلی وجوی پاسخ به این سؤحاضر در جست  یمطالعه 

نتایج نشان داد تنها حضور فرد و وسایل نقلیه برای انتخاب  دارند؟ شخصی برای استفاده از سواری

استفاده صرفاً ناشی که ن کند ایخطور می چه بالفاصله به ذهنیا آن کند،نقلیه کفایت نمی یوسیله

بلکه عوامل ساختاری ی عمومی در سطح شهر باشد، نیست؛ بودن وسایل نقلیهو نابسامان از معیوب

شناسی اگرچه انتخاب افراد متکی بر از منظر جامعه جامعه نقش مهم و جدی در این انتخاب دارند.

اجتماعی که فرد در  ییک بستها در یک چارچوب ی انسانی است، اما این انتخاب یآگاهی و اراده
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گرا و البته رویکرد گرا و کنشگیرد و در قالب دو دیدگاه ساختارصورت می آن محاط شده است،

 ترکیبی قابل فهم، توضیح و تبیین است.

 ها از عناصر مهم ساختاری هستندهنجارها و نقش ناسی ساختارگرا، قوانین،شاز دیدگاه جامعه

 فتار اجتماعی تعیینگیری رشوند و به عنوان محرک بر شکلرفتار می یب وجب تحدید و ترغکه م

هایی وجود دارد و این امر بر تمایل و نشان داد در بخش قوانین، نارسایی نتایج کننده هستند.

نقل وبخش حمل کننده است.شهری تعیینشخصی برای تردد درون شهروندان از سواری یاستفاده

های شهروندان پاسخ ی انتظارات و خواستهتواند به همهمالی موجود نمیع ی با تخصیص منابعموم

ه شهروندان، همواره شود ک باعث می ،ها و امکانات موجودتردید این شکاف بین خواستهبی دهد.

به دلیل نارضایتی و شکاف  کمبودهایی را مشاهده کنند و ها وونقل عمومی، ضعفدر سیستم حمل

قوانین  عالوه بر تر استفاده کنند.عمومی نیز کم ییت موجود، از وسایل نقلیهقعن انتظارات و وابی

به دلیل  آنکه نامدون و نامکتوب هستند، مکتوب کشور، هنجارها به عنوان عنصر ساختاری دیگر، با

یکدیگر اعث منع و ترغیب رفتار که خود افراد جامعه ضمانت اجرای آن را بر عهده دارند، بآن

-و اهمیت  با ماشین شخصی های کسب منزلت اجتماعیتایج نشان داد هنجارها و ارزشن شوند.می

دادن به ماشین شخصی به عنوان یک کاالی کولس در جامعه وجود دارد و حتی مالکیت آن با 

 در زندگی، سرزنش  از طرفی دیگر نداشتن این کاال تشویق و ترغیب اجتماعی همراه است و

های ی شخصی برای ترددذا بخشی از مالکیت و استفاده از خودرول همراه دارد.را  اجتماعی

به دلیل نگرش منفی تعداد قابل توجهی از  داخل شهر ناشی از این فشار اجتماعی است. یروزانه

ی عمومی، کنندگان از وسایل نقلیهی عمومی، به استفادهافراد جامعه نسبت به وسایل نقلیه

 یعی است که در این حالت هم شهروندان از وسایل نقلیهبیط شود.ی زده میهای منفبرچسب 

 کنند.عمومی دوری می

ای بر انتخاب کنندهتأثیر تعیین ها به عنوان یکی از عناصر مهم ساختاری،ها و مشکالت آنشنق

مسافران  ونقل، رانندگان، پلیس، مدیران وگرانِ سیستم حملترین کنشمهم دارد.ی نقلیه وسیله

ها از نقش خود یا چنانچه آن رسمی و غیر رسمی دارند. یشدههریک نقش تعریفه هستند ک 

ه دست وظایف محوله به هر دلیلی فاصله بگیرند و یا مهارت الزم را برای اجرای درست آن ب

ردد در نقلیه برای ت یله بر انتخاب وسیلهآید و این مسأنظمی و اختالل پدید مینیاورده باشند، بی

 گذارد.میر تأثی شهر
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 یک کنش نقلیه برای تردد داخل شهر، یگرا، انتخاب وسیلهشناسی کنشطبق رویکرد جامعه

نقلیه توسط  یطبق این دیدگاه انتخاب وسیله ها و منافعی برای فرد دارد.ارادی بوده و هزینه

تری از شبی یتظار فایدهطبیعتاً افرادی که ان هاست.شهروندان تابع گرایش و هنجار ذهنی آن

گرایش  اند،ن وسیله هم به نتایج مثبتی رسیدههای خود از ایشخصی دارند و در ارزیابی سواری

ها عالقمندند  مهمی که افراد بدانف دیگر چنانچه دیگراناز طر مثبتی نسبت به استفاده از آن دارند.

ای پیروی از انتظارات این برکافی  یانگیزه شخصی داشته باشند و ها انتظار استفاده از سواریآن از

به این  است. ترها وجود داشته باشد، میزان استفاده از این وسیله بیشدسته از افراد در نزد آن

حتی  ترتیب شهروندان با در نظر داشتن دالیلی که در پس آن ممکن است ارزیابی هزینه، فایده و

 کنند.جایی در شهر انتخاب میرا برای جابهد ی خو نقلیه یلهمهم نیز نهفته باشد، وسیانتظار دیگران

راحتی و  کسب منزلت اجتماعی، آسایش، ها نشان داد شهروندان با سنجش میزان سودمندی،یافته

ی عمومی شخصی یا وسایل نقلیه از سوی دیگر مضرات مادی و غیر مادی که استفاده از سواری

 کنند.تخاب میانتردد خود را  یآورد، وسیلهبرایشان به همراه می

توان ونقل، میسیستم حمل شده و تطابق آن با معیارهای ناپایداری دربا مرور دالیل شناسایی

برای  دارد. یزیاد ینقل پایدار فاصلهوونقل فعلی شهر مشهد با حملنتیجه گرفت که سیستم حمل

ونقل ی حملوزهح ای موفق جهان درتوان از تجربیات شهرهونقل میرسیدن به پایداری در حمل

 عالوه بر آن، ها بهره گرفت.توسط متخصصان در شهر مشهد از آن سازی آناستفاده کرد و با بومی

پایداری با تغییر  های شهری کافی نیست.شهر و ایجاد طرح و پروژهصرفاً داشتن نگاه کالبدی به 

ی که در گرو تغییر در خصی شوسایل نقلیهباید فرهنگ استفاده از  آید.دست میهرفتار مردم ب

در بسیاری از موارد نیاز به تغییر در عادات،  تغییر کند و های مردم است،ها و اولویت ارزش

بایست از هر دو اگرچه ترمیم و اصالح می ها و قوانین و قواعد اجتماعی دارد.هنجارها و سنت 

تر از ود و کالبد شهر بسیار آسانوجین مها و قوانت با این حال تغییر در زیرساخ زاویه اتفاق بیافتد،

توان ها و قوانین و کالبد شهر، میهنیت مردم است و با تغییر در زیرساخت در نگرش و ذ تغییر

 ها بود.و تطابق رفتار مردم با زیرساخت  نواییشاهد تغییر در عادات و هم

برای ایجاد تغییر ل گام او تار است،شناسایی دالیل که به نوعی آگاهی از چرایی انجام یک رف 

است تا مشکالت برآمده از   تکنیکیگام بعدی استفاده از ابزارهای اجتماعی و فرهنگی،  .باشدمی

پیشنهادها در قالب  با اتکا به نتایج تحقیق، شخصی(تقلیل یابد. انجام این رفتار)استفاده از سواری

 رای کاهش استفاده از سواریب های بازدارندهحطر دو دسته طرح)بازدارنده و جذبی( ارائه شد.
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 های مبتنی برطرح شخصی و یاستفاده از وسایل نقلیه یکنندههای محدودشامل طرحشخصی 

ی تخصص و وظایف کارشناسان شخصی که در حوزه یافزایش هزینه برای استفاده از وسایل نقلیه

شامل  ،عمومی و پاک  ییهقلتر از وسایل نشبی یهای جذبی نیز برای استفادهطرح نقل است.وحمل

ی توسعهنقل پاک)وی حملهای مبتنی بر توسعهطرح ای مبتنی بر تغییر نگرش شهروندان وهطرح

ی های مبتنی بر بهبود و توسعهروی( و باالخره طرحسواری و بسترسازی برای پیادهدوچرخه

 نقل عمومی.  وسیستم حمل

توان تردید میشخصی بود که بی انتخاب سواریل یی شد تنها دالیچه در این تحقیق شناساآن

شده های شناساییها و موانع بر زمینهبهبود و یا اصالح و ترمیم و گاهی ایجاد محدودیت با تقویت، 

حد زیادی  گردد، تاها و قوانین و کالبد شهر برمیساخت ها به زیرکه بخش قابل توجهی از آن

شهری کاهش و از آن طرف محبوبیت ای تردد درون برشخصی را  سواریاستفاده از  یجاذبه

کردن تنها با طی عمومی را افزایش داد و مردم را به آن سمت ترغیب و هدایت کرد. یوسایل نقلیه

 نقل برداشت.وی پایدار حملهایی کوچک به سمت توسعهتوان قدمن مسیر است که میای
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