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مقدمه 
حملونقل و تحرک با سایر فعالیتهای روزمره در زندگی مردم یکپارچهشده است ( )Joelsson et al., 2019: 1و
سیستمی است که با فراهمکردن دسترسی به فعالیتهای اساسی به شهروندان کمک میکند تا در مکانهای دلخواه
جابهجا شوند ()Levy, 2019: 43؛ به عبارت دیگر میتوان حملونقل را بهعنوان تجهیزاتی که مردم را از یک مکان به
مکان دیگر منتقل میکند تعریف کرد که اگر بهصورت عمومی باشد ،عنصری کلیدی در جابهجایی کمهزینه در شهرهای
بزرگ قلمداد میشود ( )Lois et al., 2018: 49که این شیوه از حملونقل ،راهبردی اساسی در دستیابی به حملونقل
پایدار نیز محسوب میشود ( .)Mcarthur et al., 2019: 433اگرچه شهرها تنها  2درصد از سطح زمین را اشغال
کردهاند 17 ،درصد کل گازهای گلخانهای را تولید میکنند .همچنین جمعیت فعلی شهرها  71درصد از کل جمعیت جهان
را تشکیل میدهند و این افزایش جمعیت در حال رشد است ( .)Mercier, 2018: 1همچنین بسیاری از شهرها با
چالشهای حاد شهری در ارتباط با افزایش مالکیت خودرو ،شدت ترافیک ،آلودگی صدا ،هوا و تصادفات جادهای همراه با
گسترش الگوی خودرومحوری مواجه هستند .این افزایش خودروی شخصی ،ماشین را به کاالیی لوکس در زندگی طبقة
متوسط تبدیل کرده است ( .)Song et al., 2018: 141سیستمهای حملونقل نامناسب سبب وابستگی به اتومبیل
میشود و همین مسئله میتواند موجب کاهش تحرک شهروندان و ایجاد تنشهای روانی ناشی از آلودگیهای
زیستمحیطی ،افزایش ترافیک ،اتنف وقت ،افزایش خشونت و منجر به شکاف اجتماعی شود (عماری.)00-01 :0939 ،
چنین روندی تمایل مردم را به استفاده از حملونقل عمومی کاهش میدهد؛ بنابراین در عدم استفاده از حملونقل
عمومی غیر از مسائل زیرساختی مانند فرسودگی ناوگان ،کمبود ناوگان ،مسائل اقتصادی ،موانع اجتماعی -فرهنگی،
مسائل زیستمحیطی و ضعفهای مدیریتی ،موانع روانشناختی نیز مؤثر هستند؛ بنابراین موانع روانشناختی نیز یکی از
موانع عدم استفاده از حملونقل عمومی است و این موانع (روانشناختی) حلقة گمشدة برنامهریزی و مدیریت شهری
است .با این حال در کشورهای درحالتوسعه و بهویژه ایران ،مدیریت شهری هنوز از عوامل روانشناسی در مسائل
برنامهریزی و طراحی شهری استفاده نکرده یا ورودشان به این مقوله جامع و کافی نبوده است (صفارینیا .)21 :0939 ،از
سوی دیگر نیز مطالعة روانشناسی تغییرات در شهرها را نادیده گرفته است .یک روانشناس شهری نیاز است این
تغییرات را جدی بگیرد و بر مشکنت روانی شهرنشینی تمرکز کند ()Park, 2010: 535؛ از اینرو شناخت عوامل
روانشناختی بر رفتار افرادی که از حملونقل عمومی استفاده میکنند ،میتواند پیامدهای مهمی را برای سیاستهای
حملونقل ،ترویج آن و مدیریت جابهجایی داشته باشد (.)Fu and Juan, 2017: 70
سیستم حملونقل عمومی شهری در تمام شهرهای ایران با برخی مسائل روانشناختی در عدم استفاده از آن مواجه
است که در هر شهر با توجه به تنوع فرهنگی و اجتماعی و محیطی شهرهای ایران و ویژگیهای روانشناختی افراد
متفاوت هستند؛ بنابراین همانطور که فو و جان معتقدند شناخت عوامل روانشناسی میتواند پیامدهای مهمی برای
سیاستهای حملونقل داشته باشد (همان) آشنایینداشتن با آنها نیز میتواند حملونقل عمومی را از رسیدن به توسعه
دور کند .با این حال امروزه یکی از موانع پیشروی حملونقل عمومی ،عوامل روانشناختی هستند که روند روبهپیشرفت
را برای دستیابی به توسعة حملونقل عمومی دچار چالش کردهاند .برای خروج از این چالشها نیاز است این موانع
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شناسایی شوند و متناسب با آنها راهکارهایی مناسب ارائه شود تا آسایش شهروندان بهعنوان یکی از مهمترین اهداف
برنامهریزی شهری محقق شود .برایناساس ،هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل جغرافیایی موانع روانشناختی عدم
استفاده از حملونقل عمومی در کننشهر اهواز و اهداف عملیاتی آن ،رتبهبندی این موانع در شیوههای مختلف
حملونقل عمومی و پهنهبندی آنها در مناطق هشتگانه است .برای دستیابی به اهداف مطرحشده ،بهدنبال پاسخگویی به
این پرسش هستیم که مهمترین موانع روانشناختی در عدم استفاده از حملونقل عمومی درونشهری اهواز کداماند.
همچنین براساس برنامة توسعة پنجسالة دوم کننشهر اهواز ( )0010 -0931در بخش حملونقل و ترافیک یکی از
راهبردهای اساسی توسعة حملونقل اهواز ،شناسایی موانع توسعة حملونقل عمومی درونشهری در ابعاد گوناگون آن
است .یکی از این ابعاد موانع روانشناختی است که ضرورت انجام این پژوهش را دوچندان میکند.
در هر پژوهش علمی ،بررسی پیشینة پژوهشهای مرتبط با موضوع موردمطالعه برای تسلط بر موضوع ،آگاهی از
یافتههای آنها ،جلوگیری از دوبارهکاری و درنهایت مقایسة یافتههای پژوهش با یافتههای دیگر پژوهشهای صورت گرفته
از ضروریات است .در این زمینه مطالعات متعددی در حوزة روانشناسی استفادهکنندگان از حملونقل انجامشده است؛ از
جمله داوود ( )0937نتیجه گرفته است که رعایت نرخ مصوب کرایه و برخورد احترامآمیز از سوی رانندگان ،مورد انتظار بیشتر
مسافران بوده است؛ درحالیکه در جایگاه عابر پیاده ،رعایت حق تقدم و بهویژه کاهش سرعت از نظر آنان مهم بوده است.
همچنین مسافران نیز وظیفة خود را حفظ احترام به رانندگان دانستهاند .میربها و همکاران ( )0931با بررسی تأثیر پارامترهای
رفتاری (متغیرهای پنهان) در تخلفات عابران پیاده نتیجه گرفتند که پارامترهای روانشناسی افراد (افراد قانونگریز و افراد
عنقهمند به پیادهروی) نقش مؤثری در تخلفات عابران پیاده ایفا میکند؛ از اینرو افرادی که تعهدی به قوانین ندارند و آنها
که روزانه کمتر پیادهروی میکنند و عنقة چندانی به پیادهروی ندارند ،ممکن است بیشتر از چراغقرمز عابر پیاده عبور کنند.

مؤسسه ملی حملونقل پورتلند آمریکا )2101( 0با بررسی تغییر نگرشها به حملونقل پایدار ،به این نتیجه رسید که ارتباط
زیادی میان نگرش مثبت به حملونقل در موقعیتی خاص وجود دارد که سیاستگذاران ،متخصصان محیطزیست و مربیان
میتوانند برای تغییر نگرش نسبت به حملونقل پایدار از آنها استفاده کنند .جیانگ و رائو ( )2101در «پیروی از قانون
بهعنوان یک واسطه بین بیقراری و رانندگی در شرایط خطرناک مهآلود» نتیجه گرفتند که بیقراری در پیشبینی رفتارهای
رانندگی ریسکدار اهمیت دارد و بر پیروی از قانون در ارتباط با رفتارهای محرک و پرخطر در شرایط مهآلود تأکید شده
است .مونترو و همکاران ( )2101در تبیین رابطة بین عوامل روانشناختی مرتبط با کار و خصوصیات فردی حملونقل
عمومی در فرانکفورت آلمان نتیجه گرفتند که بین عوامل مرتبط با کار و میزان استرس رابطة معناداری وجود دارد و درنتیجه
رابطة بین شدت ساعات کار ،تجربة رانندگی و میزان استرس شغلی را تشخیص دادند.

مبانینظری 
روانشناسیشهری :یکی از شاخصههای جدید روانشناسی که در قرن بیستم شکل گرفت ،روانشناسی محیطی است

که به مباحث ادراک ،شناخت ،رفتار و نحوة کنش متقابل انسان و محیط میپردازد .عنوهبراین ،بررسی روانشناسی
1. National Institute for Transportation and Communities
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چگونگی و نوع بهکارگیری فضاهای شهری از سوی کاربران و شهروندان با عناوین دیگری مانند «ارتباط انسان و محیط»،
«جامعهشناسی محیطی» و «بومشناسی» مطرح میشود که در تمام آنها عناصر محوری مانند «انسان»« ،محیط» و
«مکانیسمهای رفتاری» وجود دارد .کریک روانشناسی محیطی را کنکاشی روانشناختی در رفتار آدمی میداند که به
زندگی در محیط کالبدی شهری معطوف باشد و نوع ،میزان و چگونگی فضاهای شهری را بهکمک شهروندان ارزیابی کند
(اقبالی و صارمی .)2 :0937 ،روانشناسی شهری شاید موضوع تازهای باشد ،یافتههای تاریخی بیانگر این است که جورج
زیمل  011سال پیش مقالهای با عنوان «شهرنشینی و زندگی روانی» تدوین کرد و در سال  0319در برلین بر همین مبنا به
سخنرانی پرداخت .وی این پرسش را مطرح کرد که آیا میان محیط زندگی فردی و وضعیت روانی آنها رابطهای وجود دارد.
ده سال بعد پاسخ به این پرسش سبب شکلگیری علمی به نام روانشناسی شهری شد.
زیمل آغازگر این راه در  011سال پیش این موضوع را مطرح کرد و این مقوله را در طراحی شهری یادآور شد که
الزمة طراحی ،توجه به انسان و نیازهای روانی اوست و نباید تنها به زیباییشناسی توجه کرد .درواقع این شاخه از
روانشناسی از نظر ماهیت ،موضوعی بینرشتهای است؛ زیرا از تخصصهای دیگر مانند سنمت و بهداشت عمومی،
جامعهشناسی ،انسانشناسی ،علوم اجتماعی ،سیاسی و علم جغرافیا بهره میبرد (عمار .)99-92 :0939 ،این علم همواره با
رشد شهرها توسعه یافت (صفارینیا .)20-21 :0939 ،روانشناسی شهری ابزاری فراهم میکند تا چگونگی تأثیر
موقعیتها و شرایط موجود بر احساس ،دیدگاهها ،روابط انسانی و عادات درک شود .این علم به ما کمک میکند تا نحوة
بهکارگیری اصول روانشناسی در طراحی شهری را دریابیم و به ما بینش خواهد داد که بهکمک آن به دلیل موفقیت
برخی شهرها پی ببریم .با این دیدگاه متوجه میشویم که چرا مردم بعضی شهرها ،استرس کمتری دارند و چرا ساکنان
برخی شهرها شادتر هستند (همان .)01-00 ،بروز مشکنت چندوجهی از قبیل ناهماهنگی بین گسترش کالبدی و
نیازهای فردی و جمعی از یکسو و تشدید تنشهای فردی و آسیبهای اجتماعی از سوی دیگر ،از جمله موضوعاتی بود
که زمینة پیدایش دیدگاه روانشناسی و جامعهشناسی را مطرح کرد .در باور مروجان این دیدگاه ،ریشة بخشی از مشکنت
اجتماعی در جداسازی فعالیتها ،گسیختگی فعالیتها ،ناامنی فضاها و کمبود نشاط و سرزندگی در آنهاست .درواقع
پرداختن به استانداردها و برنامهها نباید موجب غفلت و بیتوجهی به تنوع و تفاوت انسانها با نیازهای روحی مانند
کرامت ،همزیستی ،زیبایی ،ایمنی ،شادی ،حس تعلق ،راحتی و خنقیت شود (سلطانی.)229 :0937 ،
حملونقل :روانشناسی حملونقل به مطالعة ارتباط فرایندهای روانی و رفتارهای جادهای افراد
روانشناسی  

میپردازد .میتوان گفت هدف این علم آن است که به صنعت حملونقل کمک کند تا با استفاده از روشهای علمی،
رفتار رانندهها ،پیادهها و بهطورکلی هرکسی را که با این صنعت در ارتباط است پیشبینی و بر مبنای آن برای این صنعت
تصمیمگیری کند .در این روند بهطورکلی دو دسته متغیر بررسی میشود؛ ویژگیهای ادراکی موقعیت ،ویژگیهای
فیزیکی موقعیت و ...و متغیرهایی که متغیرهای انسانی هستند یا به عبارتی متغیرهایی محسوب میشوند که از
ویژگیهای انسانی نشئت میگیرند (امیرآبادی.)0 :0930 ،

درونشهری :توسعة مبتنی بر حملونقل عمومی با تأکید بر تلفیق کاربری زمین و حملونقل

حملونقل عمومی 

عمومی در چارچوب اصول نوشهرسازی و رشد هوشمند با ایجاد محلههایی پایدار بهدنبال تحقق اهدافی بدین شرح است:
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پشتیبانی از حملونقل عمومی و افزایش تعداد مسافران آن ،ارائة گزینههای متعدد برای جابهجایی افراد مانند پیادهروی،
دوچرخهسواری ،اختنط سامانة حملونقل عمومی با سازوکارهای متداول سکونت ،کار ،خرید ،دسترسی ،بهویژه همزمانی
بهرهبرداری از تنوع سامانه در یک محله ،بهبود کیفیت زندگی ساکنان از طریق خلق مکانها و محلههای جذاب ،ارائة
گزینههای متعدد مسکن متناسب با گروههای درآمدی متفاوت ،باالبردن کیفیت طراحی محیط ،دستیابی به شیوة زندگی
سالمتر در اثر پیادهروی و دوچرخهسواری ،افزایش توسعة اقتصادی و افزایش پایداری و قابلیت پیشبینیپذیری روند توسعه
(امانپور و داریپور .)11 :0930 ،در سالهای  ،0337-0317نظریة حملونقل پایدار مطرح شد .سیستمهای حملونقل
پایدار 0سیستمهایی هستند که هدف آنها کاهش آالیندههای مصرف سوخت فسیلی و مصرف ارضی طبیعی و ارائة
دسترسی آسان برای مردم است .پایداری هر نوع سیستم را میتوان با توجه به جامعه ،اقتصاد و محیط که سه رکن اصلی
پایداری هستند ارزیابی کرد ( .)Verma et al., 2015رشد هوشمند از دیگر نظریههای مطرحشده در دهة پایانی قرن بیستم
است که ریشههای آن در توسعه پایدار قرار دارد .این طرح در مقابله با پراکندگی شهری و حومهنشینی بر توسعة مراکز
شهرها بر مبنای حملونقل همگانی و کاربری زمین فشرده ،مختلط با قابلیت پیادهروی و انتخاب طیفی از انتخابهای
سکونتی تأکید میکند .در آستانة هزارة سوم بر ترکیب اصول توسعة اجتماعی و حملونقل همگانی ،بهویژه سامانههای
حملونقل ریلی برای استقرار اجتماعی فشردهتر ،دارای کاربری مختلط و باقابلیت پیادهروی در پیرامون پایانههای حملونقلی
بیشازپیش تأکید میشود .از جمله مهمترین نظریههای ارائهشده در این مورد ،دهکدههای حملونقلی و منظور از آن ایجاد
محلههایی سرزندهتر و پایدارتر با محوریت ایستگاههای حملونقل همگانی است (سرور و امینی.)70 :0932 ،
آنها در عدم استفاده از حملونقل عمومی :در پژوهش حاضر ،بهمنظور
روانشناختی و تأثیرا  
موانع  
سنجش موانع روانشناختی عدم استفاده از حملونقل عمومی کننشهر اهواز از چهار پارامتر روانشناختی شامل موانع
اضطرابآور ،موانع شخصیتی ،موانع شناختی و موانع کنترل تکانه استفاده شده است .موانع اضطرابآور ،گروهی از اختنالت
روانی هستند که نشانههایی از اضطراب و ترس را به همراه دارند .اضطراب ،ناشی از نگرانی دربارة آینده است و ترس ،واکنشی
به رویداد کنونی .به عبارت دیگر ،گروهی از اختنالت روانی با احساس قابلتوجهی از اضطراب و ترس مشخص میشوند.
درواقع اضطراب ،نگرانی از وقایع آینده است و ترس واکنشی در برابر وقایع جاری ( Diagnostic and Statistical Manual

 .)of Mental DisordersAmerican, 2013: 189چنین عاملی با ترس و نگرانی فرد از یک موضوع معین یا نامعین هنگام
استفاده از حملونقل عمومی ارتباط دارد .این عوامل با ایجاد ترس در فرد ،رغبت استفاده از حملونقل عمومی را کاهش
میدهد .اختنالت شخصیتی نیز عبارت است از مجموعه اختنلهای روانشناختی که ویژگی اصلی آنها رفتارهای خشک و
انعطافناپذیر است .این رفتارها به اشخاص آسیب میرساند؛ زیرا مانع سازگاری آنها با الزامهای زندگی روزانه میشود و روابط
آنها را با دیگران مختل میکند .انجمن روانپزشکی آمریکا مطرح میکند که اختنل شخصیتی یعنی رفتارهای ناسازگار و
انعطافناپذیر در برخورد با محیط و موقعیتها ( .)American Psychiatric Association, 2013: 647منظور از موانع
شخصیتی در عدم استفاده از حملونقل عمومی ،موانعی هستند که در شخصیت و هویت فرد ریشه دارند که در کودکی یا دوران
اولیة رشد شکل گرفتهاند و پایداری یا ناپایداری روانی و رفتاری را در فرد ایجاد کردهاند .این موانع به کاهش تمایل و احساس
1. Transportation efficiency
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کسر شأن در استفاده از حملونقل عمومی منجر میشود که نارضایتیهایی در هریک از شیوههای مختلف حملونقل عمومی
ایجاد میکنند .اختنالت شناختی نیز به هرگونه نقص در یک یا تمام عملکردهای شناختی شامل پردازش افکار ،حافظه و توجه
گفته میشود ( .)Barati, 2016: 11منظور از موانع شناختی در عدم استفاده از حملونقل عمومی آن دسته از موانعی است که
خودآگاه یا ناخودآگاه هنگام استفاده از حملونقل عمومی موجب حواسپرتی میشوند؛ مسائلی مانند اینکه انسان چگونه و با چه
ساختاری به درک استفاده از حملونقل عمومی میپردازد .سازمان بهداشت جهانی معتقد است بیمارانی که دچار اختنل کنترل
تکانه هستند ،در برابر تکانهها یعنی رفتار یا وسوسههایی که برای خود یا دیگری زیانبار است ،قدرت مقاومت ندارند ( World

.)Health Organization, 2016: 20
منظور از موانع کنترل تکانه در عدم استفاده از حملونقل عمومی آن دسته از موانعی است که با غرایز و خواستههای اولیة
فرد ،مشکل در کنترل آنها و به جامعهپذیرکردن آنها ارتباط دارد .افراد با چنین مشکنتی توانایی ایجاد و ارتباط اجتماعی
سالم را کمتر دارند و درنتیجه کمتر به حضور در مکانهای عمومی و استفاده از سیستم حملونقل همگانی عنقهمند هستند.

روشپژوهش 
پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی-تحلیلی است که اطنعات موردنیاز آن بهکمک روش اسنادی ،کتابخانهای ،پیمایشی
و مصاحبه با مردم و کارشناسان گردآوری شده است .در این پژوهش  20گویه در  0عامل روانشناختی که مانع استفاده
از حملونقل عمومی میشود واکاوی شده است (جدول .)0

روانشناختی 
عوامل 

عوامل اضطرابآور

حملونقلعمومی 
روانشناختیعدماستفادهاز 
جدول.8موانع 
منبع 
موانع 
اضطراب اجتماعی
Huang et al., 2018: 145
دمرچلی210 :0930 ،
ترس از قضاوت جامعه
خدادادی و همکاران2 :0932 ،
آسیبهای پس از سانحه
Gharib et al., 2018: 1

ترس از فضای بسته
وسواس بهداشتی
وسواسهای پرخاشگری
وسواس جنسی
احساس ناامنی

عوامل شخصیتی
عوامل شناختی
عوامل کنترل تکانه

ترس از بیماریهای واگیردار
دوریگزینی
خودبزرگبینی
بیگانگی اجتماعی
عزتنفس پایین
راحتطلبی و سهلانگاری
عجولبودن
احساس ناخوشایند
تمرکز حواس نداشتن
ضعف حافظه
پرخاشگری
بیحوصلگی
بیقراری

مطالعات میدانی (مصاحبه)
مطالعات میدانی (مصاحبه)
ریاحی و خاچکی11 :0937 ،
رئیسی و همکاران010 :0930 ،
Cfu and Juan, 2017: 70

پوراحمد و همکاران071 :0931 ،
مطالعات میدانی (مصاحبه)
مطالعات میدانی (مصاحبه)
مطالعات میدانی (مصاحبه)
شاطریان و همکاران000 :0930 ،
مسعودنیا و چنانینسب17 :0937 ،
ابراهیمی هژیر و ابراهیمی هژیر0 :0930 ،
نوروزی و کوهی اصفهانی020 :0932 ،
مطالعات میدانی (مصاحبه)
غفاری و همکاران :0930 ،آماده انتشار
ایمانزاده و همراهزاده092 :0930 ،
شربتبان و ایمنی001 :0931 ،
Galsgow et al., 2018: 318

عسگری ندوشن و صباغچی93 :0931 ،
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جامعة آماری پژوهش حاضر را شهروندان ساکن مناطق هشتگانة کننشهر اهواز تشکیل میدهد که تعداد آنها
براساس آمارنامة شهرداری اهواز  0.221.113نفر بوده است .با توجه به جامعة آماری 911 ،نفر براساس فرمول کوکران
بهعنوان نمونة آماری انتخاب شدند که بهمنظور روایی و پایایی بیشتر ،به  011نمونه افزایش یافتند .شیوة نمونهگیری در
این پژوهش ،نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم بوده است؛ بدینصورت که متناسب با جمعیت هر منطقه ،درصدی از
کل نمونة آماری به آن منطقه اختصاص یافته است (جدول .)2
پرسشنامههایتوزیعیدراینمناطق 

جدول.8جمعیتمناطقشهراهوازو
ناممنطقه

جمعیت کل هر منطقه

منطقة  8منطقة  8منطقة  9منطقة  4منطقة  5منطقة  8منطقة  7منطقة 1

000.201 012.101 022.910 079.900 019.300 011.210 093.021

جمع 

03.011

0.221.113

درصد جمعیت مناطق

00

3

07

02

01

07

02

00

011

جامعة نمونة هر منطقه

00

90

01

01

01

01

01

00

011

منبع :شهرداری اهواز 0937 ،و نگارندگان0931 ،

همچنین برای رتبهبندی موانع روانشناختی در هریک از شیوههای مختلف حملونقل ،پرسشنامة خبرگان تنظیم شد.
بهمنظور تعیین تعداد نمونة خبرگان ،از روش نمونهگیری گلولهبرفی استفاده شد که براساس آن 07 ،نفر از خبرگان مرتبط
با حوزة این پژوهش انتخاب شدند .روش تحلیل این پژوهش براساس مدلهای کمی بوده که برای رتبهبندی موانع در
شیوههای مختلف حملونقل عمومی از روش تصمیمگیری  ARASاستفاده شده است .این تکنیک شامل پنج گام به
شرح زیر است (:)Kututa, 2013: 660
اماول :تشکیل ماتریس تصمیمگیری که از رابطة  0بهدست میآید که در آن ماتریس تصمیم با  xو هر درایة آن
با  xijنشان داده شده است.
 x i1x i 2... x i N



2
2...
N

xi 
x  X 1 xI

....................... 
 x 1x 2 x 3

m
m
m



()0

ام دوم :بیمقیاسسازی ماتریس است که از رابطة  2بهدست میآید .در این روش که بیمقیاسسازی با روش
خطی انجام میشود ،بیمقیاسشده را با  nو هر درایة آن را با  nijنشان میدهند.

x
n  xij
ij

()2

ij

امسوم :نرمال کردن ماتریس تصمی م است که از رابطة  9به دست می آید .در این گام ماتریس بی مقیاس شده
به ماتریس موزون ( )vتبدیل می شود که برای به دست آوردن آن باید اوزان شاخص ها را داشته باشیم .در این
پژوهش با استفاده از تکنیک  ،ANPوزن شاخصها به دست آمد و درنهایت وزن شاخص ها با وزن بی مقیاس شده
ضرب شد.
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v  n  wij v ij 

ام چهارم :محاسبة مقدار بهینگی و محاسبة درجة سودمندی یا مطلوبیت گزینهها در این گام است که از رابطة
بهدست میآید .در این رابطه ،بهترین گزینه آن است که بهترین  Siرا دارد .همچنین درنهایت باید درجة مطلوبیت
محاسبه شود .درجة مطلوبیت گزینة A1براساس مقایسة  Siبا یک مقدار بهینه محاسبه میشود .مقدار بهینة ()SO
براساس دیدگاه خبرگان بهترین گزینه است و درجة مطلوبیت گزینة  Aiبا  Kiنشان داده میشود و از رابطة  7بهدست
میآید.
n

()0

ij

S  v
j 1

i

()7

i

0

s
s



j

k

همچنین برای پهنهبندی این موانع در سطح شهر اهواز از مدل درونیابی کریجینگ و محیط نرمافزار ARC GIS

 10.3استفاده شده است که محاسبة این مدل از رابطة  0بهدست میآید.
n

) z ( s o)    iz ( s i

()0

i 1

در این رابطه ) z(siمقدار اندازهگیریشده در موقعیت  ithو   iوزن مقدار اندازهگیری شده در موقعیت  ithاستS0 .

موقعیت پیشبینی و  nتعداد نقاط اندازهگیریشده یا معلوم است (فاضلنیا و همکاران .)33 :0939 ،پس از درونیابی همة
موانع با استفاده از ابزار  Reclassifyکه از زیرمجموعههای  Spatial Analyst Toolsدر  Arc Toolboxاست،
نقشهها بهصورت پهنههای متفاوت در پنج طیف (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) ترسیم شد و درنهایت با
استفاده از تابع  ،Weighted Sumنقشهها  Overlayشدند.

محدودةموردمطالعه 
شهر اهواز یکی از شهرهای بزرگ ای ران و مرکز شهرستان اهواز و استان خوزستان است که از نظر جغرافیایی بین 03
درجه و  00دقیقة طول شرقی و  90درجه و  71دقیقة عرض شمالی قرار دارد (حسینی شهپریان .)00 :0930 ،در حال
حاضر این شهر هشت منطقة شهری دارد که در شکل  0نقشة موقعیت استان خوزستان در کشور ،شهرستان اهواز در
استان خوزستان ،شهر اهواز در شهرستان اهواز و موقعیت مناطق هشتگانة شهر اهواز به تفکیک آمده است.
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موقعیت استان خوزستان در کشور
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موقعیت شهرستان اهواز در استان خوزستان

موقعیت شهر در شهرستان

مناطق هشتگانه اهواز
کالنشهراهواز 
شکل.8موقعیتجغرافیاییمناطقهشتگانة 
منبع:نگارند ان 8931،

افتهها 
بحثوی 
در این پژوهش  20گویه در  0عامل کلیدی روانشناختی واکاوی شد که به عدم استفاده از حملونقل عمومی منجر
میشود .دستهبندی این موانع بدینصورت بوده است که برای موانع اضطرابآور 3 ،عامل ،موانع شخصیتی ،هفت عامل،
موانع شناختی ،دو عامل و موانع کنترل تکانه ،سه عامل مؤثر بودهاند که در ادامه به تبیین و چگونگی تأثیرات این موانع
در عدم استفاده از حملونقل عمومی میپردازیم.
هنگامی که انسان دچار اختنل «اضطراب اجتماعی» میشود ،از مکانهای حملونقل عمومی مانند ایستگاهها،
پایانههای درونشهری و ناوگان حملونقل عمومی ،که ازدحام جمعیت در آنها زیاد است ،پرهیز میکند .دلیل این امر
ترس ناشی از قراردادن خود در معرض داوری و توجه مردم است .این اختنل که فرد در فضاهای حملونقل چه رفتاری
دارد و مردم چگونه او را نگاه میکنند ،سبب میشود که فرد تمایلی به استفاده از حملونقل عمومی نداشته باشد .یکی
دیگر از موانع اضطرابآور عدم استفاده از حملونقل عمومی «ترس از قضاوت جامعه» است .این ترس همراه با
«اضطراب اجتماعی» اختنلی را در فرد بهوجود میآورد که سبب میشود هنگام استفاده از حملونقل عمومی از
مشاهدهشدن و قضاوتشدن از سوی دیگران خجالتزده شود یا تصور کند دیگران او را مسخره میکنند .این اختنل
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میتواند در یک موقعیت (مثنً هنگام استفاده از اتوبوس) یا در هر زمانی که فرد در میان مردم قرار میگیرد (مثنً هنگام
پیادهروی) نمایان شود.
ترس از قضاوت دیگران ممکن است در همة انسانها دیده شود؛ زیرا انسان موجودی اجتماعی است و از
دیدگاههای دیگران تأثیر میپذیرد .اینکه شدت این تأثیرات در فضاهای حملونقل چگونه است ،اهمیت زیادی دارد؛
بهطوریکه افراد همواره نگران این هستند که تفکر دیگران دربارة آنها چیست؛ برای مثال اینکه چرا فرد از ماشین
خود استفاده نمیکند؟ چرا با اتوبوس تردد میکند؟ چطور با این سن باال دوچرخهسواری میکند و ...این ترس از
قضاوت ممکن است پیامدهای متعددی داشته باشد؛ زیرا هم مانع پیشرفت خود فرد و هم مانع توسعه حملونقل
عمومی میشود .احساس تنگناداشتن که معموالً در محیطهای بسته و شرایط خاص مثل حضور در مکانهای
حملونقل ایجاد میشود ،مانع اضطرابآوری است که بهدلیل خلوتبودن ایستگاههای سرپوشیده ،مسیرهای پیادهروی
خلوت ،تنها نشستن در تاکسی بهویژه برای زنان و ...به عدم استفاده از حملونقل عمومی منجر میشود« .ترس از
فضاهای بسته» که در فضاهای عمومی بیشتر است ،احساس این نگرانی را در فرد ایجاد میکند که ممکن است
کسانی او را تعقیب کنند یا رفتاری خشن داشته باشند.
با توجه به آنچه بیان شد ،اینکه فرد احساس کند نباید به صندلی اتوبوس دست بزند ،پردهها را لمس کند ،میلههای
نگهدارنده در ناوگان را بگیرد یا احساس کند که درب تاکسی تمیز نیست ،از جمله اختنالت اضطرابآوری هستند که در
قالب بیماری روانی به نام «وسواسهای بهداشتی» به عدم استفاده از حملونقل عمومی منجر میشوند .نوعی دیگر از
اضطراب اختنل آور هنگام استفاده از حملونقل عمومی این است که فرد همیشه نگران درگیری با سایر افراد در معابر و
ناوگان است .داشتن تجربة تلخ از بروز چنین درگیریها و تکرار آنها «وسواسهای پرخاشگری» را در فرد ایجاد میکند.
مواردی مانند برخورد راننده ،برخورد مسافر کناری و نامنظمی مسائل کالبدی حملونقل که این اختنل را تشدید میکند،
سبب میشود که فرد ،حملونقل شخصی را بهجای حملونقل عمومی ترجیح دهد« .استرس پس از سانحه» زمانی بر
عدم استفاده از حملونقل عمومی تأثیرگذار است که فرد در برابر آسیبهای جانی احساس ترس و درماندگی میکند،
رفتارهای آشفتهای از خود نشان میدهد و مدام تنش میکند از یادآوری رویداد و سانحه اجتناب کند .حوادثی مانند
آتشسوزی اتوبوسها ،افتادن در چالههای معابر پیادهروی ،بمبگذاری مراکز ترانزیتی و تصادفهای وحشتناک از این
عوامل هستند .بهطورکلی اعتماد افرادی که چنین رویدادهایی را تجربه میکنند از حملونقل عمومی کم میشود و
درنتیجه تمایلی به استفاده از حملونقل همگانی ندارند .کسانی که «وسواس جنسی» دارند ،نمیتوانند احساسات خود را
در مقابل نشستن کنار جنس مخالف ،بهویژه در تاکسی یا ناوگان انبوهی که در آن تفکیک جنسیتی نیست کنترل کنند.
این افراد همچنین هنگام پیادهروی یا دیدن دوچرخهسواری جنس مخالف (بهویژه مردانی که زن دوچرخهسوار میبینند)،
از نظر جنسی تحریک میشوند که این مانع نیز یکی دیگر از عوامل عدم استفاده از حملونقل عمومی است« .احساس
عدم امنیت» در حملونقل عمومی سبب میشود فرد بیشازحد به فاکتورهایی مانند احتمال تصادف ،برخورد نامناسب
راننده ،ضعف حریم خصوصی در قبال مسافران کناری و حملة سارقان فکر کند .این احساس عنوه بر اینکه مانع استفاده
از حملونقل عمومی میشود ،اعتماد را بهعنوان یکی از مؤلفههای سرمایة اجتماعی به حملونقل عمومی کاهش میدهد.
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در تحلیل موانع اضطرابآور« ،ترس از بیماریهای واگیردار» مانع دیگری است که به عدم استفاده از حملونقل عمومی
منجر میشود .از آنجا که در ناوگان و کاربریهای حملونقل ازدحام جمعیت زیاد است ،فرد این ترس را دارد که بهدلیل
نزدیکی فاصله با سایر افراد (بهویژه در حملونقل انبوهبر) به بیماریهای متعددی دچار شود .در این پژوهش ترس از
بیماریهای واگیردار با وسواسهای بهداشتی تفاوت دارد؛ زیرا ترس از این بیماریهای بهدلیل نزدیکی فاصله با دیگر
افراد مدنظر است ،اما در وسواس بهداشتی ،آلودهبودن اشیا موردتوجه است.
از دیگر ابعاد روانشناختی که به عدم استفاده از حملونقل عمومی منجر میشود ،موانع شخصیتی است .یکی از
گویههای این عامل «خودبزرگبینی» است که در آن فرد خود را شخصی مهم میپندارد و احساس میکند اگر از
حملونقل عمومی استفاده کند ،شأن او کم میشود .با این حال یکی از مهمترین معضنت روانشناختی عدم استفاده از
حملونقل عمومی و احساس کسر شأن برخی افراد هنگام استفاده از حملونقل عمومی است .آنها این باور را در خود
درونی کردهاند که اگر از حملونقل عمومی استفاده کنند ،در ردههای پایین طبقاتی جامعه قرار میگیرند و نگاه دوستان و
همکارانشان به آنان تغییر میکند و درنتیجه جایگاه اجتماعی آنها پایین میآید .این مسئله مشکنت فراوانی مانند
ترافیک ،آلودگیهای زیستمحیطی و درنتیجه کاهش کارایی حملونقل عمومی در شهر را بهوجود آورده است.
«دوریگزینی» که در سطحیترین حالت آن بهصورت خجالتیبودن بروز میکند ،یکی از مشکنت روانی و اجتماعی
استفادهکنندگان از حملونقل عمومی است .به عبارت دیگر با پیدایش این اختنل فرد از حضور در مکانهای عمومی
هراس دارد .این افراد زمانی که در مکانهای عمومی حضور پیدا میکنند ،این باور را در خود درونی کردهاند که تمام
افراد در معابر او را نکوهش میکنند؛ درنتیجه ترجیح میدهند حتیاالمکان از حملونقل خصوصی استفاده کنند یا برای
تردد در مسیرهای کوتاه پیادهروی را بهجای حضور در ناوگان حملونقل عمومی انتخاب کنند« .بیگانگی اجتماعی» نیز
عاملی شخصیتی است که فرد را از حملونقل عمومی دور میکند .همانطور که از نام این واژه پیداست ،کسانی که این
اختنل را دارند از حضور در اجتماع پرهیز میکنند و چون حملونقل مسئلهای اجتماعی و استفاده از آن همگانی است،
برخی افراد از این شیوه جابهجایی خودداری میکنند .از میان عوامل شخصیتی دیگر که مانع استفاده از حملونقل
عمومی میشود« ،عزتنفس پایین» است .از آنجا که حملونقل عمومی بستری برای تعامل با سایر شهروندان است،
هراندازه که فرد برای خود عزت کمتری قائل باشد ،از تعامل با افراد در اتوبوس ،مترو ،تاکسی و مسیرهای پیادهروی
دوری میکند؛ مشکلی که سبب میشود فرد هنگام استفاده از حملونقل عمومی «احساس ناخوشایندی» داشته باشد و
هنگام حضور در فضاهای مربوط به حملونقل عمومی ،احساس بیگانگی کند .واژة «راحتطلبی» که با «سهلانگاری»
قرابت معنایی دارد ،از مصادیق موانع شخصیتی عدم استفاده از حملونقل عمومی است .این واژه که در منابع روانشناسی
متضاد خودسازی است ،یکی از عواملی است که سبب میشود افراد به استفاده از حملونقل عمومی تمایلی نداشته باشند.
اینکه فرد توقع دارد بههیچوجه منتظر مترو نماند یا چند ایستگاهی بهدلیل تکمیل ظرفیت صندلی اتوبوس ایستاده نباشد،
یا برای رسیدن به ایستگاههای حملونقل عمومی ،پیادهروی نکند ،نشانههای فرد سهلانگار است که مانع استفاده از
حملونقل عمومی میشود .در جامعة ما و بهویژه در کننشهر اهواز حملونقل عمومی کارایی الزم را ندارد و معموالً غیر
از مسائل زیرساختی ،در مدیریت زمان جابهجایی نیز ضعفهای بسیاری وجود دارد .این معضنت در کنار «عجولبودن»
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برخی شهروندان مانع استفاده از حملونقل عمومی شده است .اینکه همه دوست دارند زودتر به مقصد برسند ،حتی اگر
حقوق شهروندی برخی افراد پایمال شود ،از دیگر موانع شخصیتی عدم استفاده از حملونقل عمومی است .وجود چنین
مانعی در کنار درهمتنیدگی شیوههای مختلف حملونقل ،احساس ناخوشایندی برای استفادهکنندگان بهدنبال دارد .این
«احساس» با توجه به اینکه در کننشهر اهواز حملونقل عمومی ،جذبه و تنوع متعددی وجود ندارد ،ناخوشایندتر
میشود؛ زیرا در شهر اهواز اتوبوس و تاکسی تنها شیوههای حملونقل موتوری هستند همچنین برای همین شیوهها
هیچگونه مسیر ویژهای اختصاص داده نشده است و همة خودروها از سنگین تا سبک و از عمومی تا خصوصی از
شریانهای مشترک استفاده میکنند؛ درحالیکه رویکرد مبتنی بر توسعة حملونقل عمومی بر وجود خطوط ویژة
حملونقل تأکید دارد ،اما در حال حاضر در شهر اهواز این رویکرد مشاهده نمیشود .وجود چنین مسائلی در کنار سایر
ضعفهای زیرساختی به «احساس ناخوشایندی» افراد بیشتر دامن میزند.
براساس مصاحبة نگارندگان با برخی شهروندان اهوازی ،مشخص شد که موانع شناختی نیز در این امر دخیل هستند؛
برای مثال وقتی فردی از اتوبوس استفاده میکند ،گاهی تمرکزش را از دست میدهد و از ایستگاه مقصد عبور میکند ،یا
هنگام استفاده از تاکسی فراموش میکند که باید کرایهاش را پرداخت کند .این مثالها نشان میدهد «ضعف حافظه» و
«حواسپرتی» که از مصادیق موانع شناختی هستند ،در عدم استفاده از حملونقل عمومی بیتأثیر نیستند و نیاز به
واکاوی دارند.
آخرین بعد روانشناختی در این پژوهش ،موانع کنترل تکانه است که دیدنیترین آنها در مکانهای عمومی
«پرخاشگری» است .خشونت بسیار برخی افراد همراه با «صبر و تحمل کم» در برابر معضنتی که هنگام استفاده از
حملونقل عمومی بهوجود میآید ،افراد پرخاشگر را از حملونقل عمومی دور میکند .این عامل با وسواس پرخاشگری
که یکی از موانع اضطرابآور در تحلیل این مقاله است تفاوت دارد .تفاوت این دو در این است که وسواس پرخاشگری
ترس از ایجاد خشونت را در فردی که پرخاشگر نیست ،ولی شاهد پرخاشگری است بهوجود میآورد ،اما پرخاشگری یک
عامل کنترل تکانه است که خود فرد پرخاشگر نظم حملونقل عمومی را برهم میزند و در برابر این حملة روانی
هیچگونه تمایلی بر کنترل رفتار مخاطرهآمیز خود ندارد .درنهایت اینکه از دیگر موانع کنترل تکانه در عدم استفاده از
حملونقل عمومی« ،بیقراری» و «بیحوصلگی» است .بیحوصلگی زمانی رخ میدهد که شهروند احساس خوبی به
ناوگان حملونقل عمومی ندارد و نمیتواند بار ترافیکی موجود در شهر ،تأخیر زمانی در جابهجایی و سایر نابسامانیهای
حملونقل عمومی را در وضعیت فعلی تحمل کند ،درنتیجه برای رسیدن به مقصد بیقرار است.
پس از تبیین این موانع و شناخت چگونگی تأثیرات آنها بر عدم استفاده از حملونقل عمومی اکنون باید آنها را در
قلمرو مورد مطالعه تحلیل کنیم .برای رسیدن به این مهم ،پرسشنامهها به  011نفر از شهروندان ساکن مناطق هشتگانة
شهر اهواز داده شد که در شکل  2مشخصات جمعیتی آنها مشخص است.
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پاسخدهنده 

یهایجمعیتیافراد
شکل.8ویژ 
منبع:نگارند ان 

با توجه به شکل  ،2تعداد  07درصد پاسخگویان مرد و  97درصد آنها متأهل هستند .از نظر ردة سنی 71 ،درصد
پاسخگویان  20تا  97ساله بودند که بیشترین افراد پاسخگو نیز در این رده سنی قرار داشتند .همچنین کمترین گروه
پاسخگو در ردة سنی  07تا  27سال بودند که  0درصد جامعة نمونه را تشکیل دادهاند .همچنین پراکندگی پاسخگویان از
نظر شغل بدینصورت بود که افراد محصل با  97درصد ،بیشترین و افراد فرهنگی با  7درصد ،کمترین نمونة آماری بودند.
ازآنجاکه حملونقل عمومی درونشهری اهواز به چهار شیوة اتوبوسرانی ،تاکسیرانی ،پیادهروی و دوچرخهسواری
صورت میگیرد ،نیاز است تا موانع روانشناختی عدم استفاده از این چهار شیوه واکاوی شود تا این موانع در هریک از
شیوههای حملونقل عمومی از نظر میزان اثرگذاری اولویتبندی و مشخص شود کدام مانع روانشناختی بر کدامیک از
شیوهای حملونقل عمومی غالب است .اهمیت این اولویتبندی در این است که چون سازمانهای شهری توانایی
برطرفکردن این موانع را بهصورت یکجا ندارند و رفع این موانع بهصورت مقطعی و در زمانهای مختلف صورت
میگیرد ،این موانع را از نظر اثرگذاری بیشتر اولویتبندی میکنیم .برای اولویتبندی این موانع از مدل  ARASاستفاده
شده است که نتایج این مدل در جدول  9و نتایج رتبهبندی آنها در شکل  9مشخص است.
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جدول.9نتایجنهاییمدل ARAS

حملونقل 
وههای 
شی 

پیاده 

دوچرخه 

اتوبوس 

تاکسی 

حملونقل
وههای 
وزنشی 

0/785

0/841

0/188

0/548

0/588

0/088

0/747

0/04

8/981

1/910
1/210
2/12
1/1007
1/017
1/110
1/177
1/10
1/123
1/121
1/107
1/100
1/111
1/110
1/110
1/119
1/112
1/112
1/110
1/110
1/110

1/111
1/113
1/117
1/112
1/111
1/111
1/113
1/110
1/117
1/100
1/113
1/100
1/111
1/100
1/113
1/111
1/110
1/119
1/100
1/10
1/110

1/1091
1/77
1/019
1/011
1/970
1/912
1/20
1/220
1/039
1/000
1/009
1/029
1/010
1/130
1/113
1/101
1/171
1/17
1/109
1/191
1/192

1/120
1/120
1/19
1/190
1/192
1/192
1/192
1/10
1/120
1/192
1/197
1/19
1/101
1/120
1/121
1/120
1/111
1/100
1/919
1/190
1/103

1/372
1/110
1/111
1/113
1/037
1/001
1/971
1/913
1/270
1/99
1/212
1/017
1/00
1/092
1/003
1/012
1/119
1/107
1/117
1/112
1/171

ایدهالفرضی
روانشناسی
موانع 
اضطراب اجتماعی
ترس از قضاوت جامعه
آسیبهای پس از سانحه
ترس از فضای بسته
وسواس بهداشتی
وسواسهای پرخاشگری
وسواس جنسی
عدم احساس امنیت
ترس از بیماریهای واگیردار
دوریگزینی
خودبزرگبینی
بیگانگی اجتماعی
عزتنفس پایین
راحتطلبی و سهلانگاری
عجولبودن
احساس ناخوشایند
عدم تمرکز حواس
ضعف حافظه
پرخاشگری
بیحوصلگی
بیقراری
منبع :نگارندگان0931 ،

مطلوبیتکل 
وزننهایی

100%
50%
0%

حملونقلعمومیاهواز 
روانشناختیعدماستفادهاز 
رتبهبندیموانع 
شکل .9
منبع:نگارند ان 8931

1/13112
1/07219
1/79120
1/02320
1/91702
1/90001
1/21130
1/2902
1/03179
1.01001
1/07901
1/09203
1/01021
1/01121
1/13121
1/11170
1/17723
1/10302
1/10091
1/17030
1/10002

حملونقلعمومیدرکالنشهراهواز
روانشناختیعدماستفادهاز 
تحلیلجغرافیاییموانع 
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با توجه به شکل  ،9از میان موانع شناختی عدم استفاده از حملونقل عمومی« ،ضعف حافظه» در همة شیوههای
حملونقل عمومی یکسان است« .عدم تمرکز حواس» در دوچرخهسواری ،بیشتر و در استفاده از تاکسی کمتر است .موانع
اضطرابآور عدم استفاده از حملونقل عمومی نیز با هم متفاوت هستند؛ بهطوریکه «ترس از بیماریهای واگیردار» در
حملونقل موتوری بیشتر از حملونقل پاک (دوچرخهسواری و پیادهروی) است« .عدم احساس ناامنی» نیز در استفاده از
تاکسی بیشتر از سایر شیوههاست .همچنین «وسواس جنسی» در استفاده از اتوبوس بیشتر از سایر شیوههاست ،اما
«وسواس پرخاشگری» در پیادهروی کمتر از اتوبوس و در دوچرخهسواری و تاکسیرانی بیشتر است« .وسواسهای
بهداشتی» نیز در تاکسی و دوچرخه کمتر از دو شیوة دیگر است .همچنین «ترس از فضای بسته» در دوچرخهسواری در
اولویت آخر است .از نظر «آسیبهای پس از سانحه» ،استفادهکنندگان از دوچرخه در اولویت چهارم و اتوبوس در اولویت
دوم است« .ترس از قضاوتهای جامعه» در اتوبوسرانی بیشتر از سایر شیوههاست و درنهایت اینکه «اضطراب
اجتماعی» در چهار شیوة حملونقل عمومی بدینصورت است که در پیادهروی بیشتر از تاکسیرانی و در دوچرخهسواری
کمتر از اتوبوسرانی است.
اولویتبندی موانع شخصیتی عدم استفاده از حملونقل عمومی نیز بدینصورت است که همة موانع شخصیتی مانند
«احساس ناخوشایند»« ،عجولبودن»« ،راحتطلبی»« ،بیگانگی اجتماعی» و ...در اتوبوس بیشتر از سایر شیوههاست.
پس از اتوبوسرانی ،مجموع این موانع در پیادهروی از تاکسیرانی کمتر و از دوچرخهسواری بیشتر است .این تفاوتها در
موانع کنترل تکانه هم دیده میشوند؛ بهطوریکه پیادهروی از سایر شیوهها کمتر و در اتوبوس از همه بیشتر است.
همچنین «بیحوصلگی» در استفاده از دوچرخهسواری ،کمتر و در پیادهروی بیشتر است و درنهایت «پرخاشگری» در
استفاده از اتوبوس و پیاده بهترتیب بیشترین و کمترین اولویت را دارند .پس از رتبهبندی موانع روانشناختی در هریک از
شیوههای حملونقل عمومی ،باید مشخص شود که پراکندگی جغرافیایی این موانع در سطح شهر اهواز چگونه است.
برای رسیدن به این هدف نیاز است که پهنهبندی صورت بگیرد .برای پهنهبندی از مدل کریجینگ استفاده شده است.
ورودی این مدل عنوهبر دادههای خام که میانگین دیدگاههای افراد است ،داشتن نقاطی معلوم در سطح شهر از دیگر
شروط پهنهبندی است .برایناساس در این مقاله مرکز هر منطقه بهعنوان نقاط معلوم در نظر گرفته شده است .پس از
آمادهسازی دادههای الزم ،اکنون باید تحلیل جغرافیایی هریک از موانع اضطرابآور ،موانع شناختی ،موانع شخصیتی و
موانع کنترل تکانه در سطح شهر اهواز مشخص شود .شکل  0پهنهبندی موانع اضطرابآور عدم استفاده از حملونقل
عمومی را نشان میدهد.
با توجه به شکل  ،0هرچقدر از مرکز شهر به پیرامون حرکت میکنیم ،این ترس کمتر میشود .تحلیل منطقهای این
عامل نشان میدهد منطقة  2از سایر مناطق نامطلوبتر و منطقة  0در شرایط مطلوبتری است .همچنین بیشترین پهنة
شهر در طیف متوسط قرار دارد که بیش از  11درصد از منطقة  1را پوشش داده است .از نظر «ترس از آسیبهای پس از
سانحه» ،بیش از  71درصد شهر اهواز در طیف خیلی کم قرار دارد که این طیف ،مناطق  0 ،0و  1را پوشش داده است.
همچنین این نوع ترس در منطقة  9بیشتر از سایر مناطق است ،اما کمتر از  7درصد منطقة  7در طیف متوسط قرار دارد.
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ترس از قضاوت جامعه

آسیبهاي پس از سانحه

اضطراب اجتماعی

ترس از فضاي بسته

وسواس بهداشتی

وسواس پرخاشگري

وسواس جنسی

احساس ناامنی

ترس از بیماريهاي واگیردار

استفادهازحملونقلعمومی 

اضطرابآوردرعدم

شکل.4پهنهبندیموانع
منبع:نگارند ان8931،

تحلیل منطقهای عامل «اضطراب اجتماعی» نشان میدهد که  31درصد مساحت مناطق  0و  7در طیف زیاد توزیع شده
است ،اما طیف خیلی زیاد در مناطق  1 ،2و  1مشاهده میشود .از نظر «ترس از فضای بسته» کمترین پهنههای شهر
اهواز در طیف خیلی زیاد و بخش اعظمی از این پهنهها در طیف متوسط است .بیشترین پهنة این طیف در مناطق  1و 1
است ،اما بیشترین پهنههای طیف خیلی زیاد در مناطق  0و  0قرار دارد .همچنین «وسواسهای بهداشتی» یکی دیگر از
موانع اضطرابآور عدم استفاده از حملونقل عمومی در سطح شهر اهواز است که بیشترین پهنههای آن در طیف خیلی

حملونقلعمومیدرکالنشهراهواز
روانشناختیعدماستفادهاز 
تحلیلجغرافیاییموانع 
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کم قرار دارد .همچنین منطقة  7نامطلوبترین منطقه است و بیشترین پهنة مناطق  1 ،0و  1در طیف خیلی زیاد قرار
دارند« .وسواسهای پرخاشگری» نیز در این کننشهر بدینصورت پهنهبندی میشود که طیف خیلی کم ،بیشترین
مساحت اهواز را تشکیل میدهد .همچنین مناطق جنوب و جنوب شرقی بهویژه مناطق  1و  1بیشترین وسواس
پرخاشگری را دارند ،اما منطقة  2از دیگر مناطق بهتر است .از نظر «وسواسهای جنسی» تقریباً مناطق هشتگانة
کننشهر اهواز در طیف یکسانی است؛ بهطوریکه پنج طیف بررسیشده در سطح این شهر بهصورت تقریباً متعادل
توزیع شدهاند ،اما بیشترین پهنة منطقة  0و غربیترین پهنة منطقة  0در طیف خیلی زیاد است ،اما این وسواس در منطقة
 1مطلوبتر است؛ زیرا تمام سطح این منطقه متشکل از دو طیف کم و خیلی کم است .یکی دیگر از موانع عدم استفاده
از حملونقل عمومی در اهواز «احساس ناامنی» است .از این نظر ،بیشتر پهنههای شهر اهواز در طیف خیلی کم هستند.
همچنین مناطق  7و  0در طیف خیلی زیاد ،منطقة  0و جنوب شرقی منطقة  0در طیف زیاد قرار دارند ،اما شهروندان
مناطق  2و  9بیشترین احساس ناامنی را دارند« .ترس از بیماریهای واگیردار» یکی دیگر از موانع اضطرابآور عدم
استفاده از حملونقل عمومی است که در سطح شهر متفاوت است؛ زیرا پهنهبندی این عامل نشان میدهد جنوب شهر
اهواز از شرق و غرب آن در طیف خیلی کم است .تحلیل منطقهای این عامل نیز نشان میدهد منطقة  0کمترین ترس،
منطقة  9و  0بیشترین ترس را از بیماریهای واگیردار دارند؛ زیرا بیش از  31درصد از مناطق مذکور در طیفهای زیاد و
خیلی زیاد هستند.
پس از تحلیل تکتک موانع اضطرابآور در عدم استفاده از حملونقل عمومی ،باید مجموع این موانع با یکدیگر
همپوشانی شوند تا نقشة پهنهبندی موانع اضطرابآور در عدم استفاده از حملونقل عمومی قلمرو مطالعه مشخص شود
(شکل  .)7براساس شکل  7مناطق  0 ،9و  1در طیفهای زیاد و خیلی زیاد هستند .در منطقة  7نیز طیفهای مختلف
توزیع شدهاند ،اما مناطق  0و  1بهترین حالت را دارند؛ زیرا همة پهنة آنها در طیف کم و خیلی کم است.

حملونقلعمومیدرسطحشهراهواز 
اضطرابآورعدماستفادهاز 

همپوشانیموانع
شکل .5
منبع:نگارند ان 8931،
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موانع شخصیتی عدم استفاده از حملونقل عمومی نیز در سطح شهر اهواز متفاوت هستند (شکل .)0
بیگانگی اجتماعی

عزتنفس پایین

خودبزرگبینی

راحتطلبی و سهلانگاري

دوري گزینی

عجول بودن

احساس ناخوشایند

حملونقلعمومیدرسطحشهراهواز 
پهنهبندیتکتکموانعشخصیتیاستفادهاز 
شکل .8
منبع:نگارند ان 8931،

با توجه به شکل « 0بیگانگی اجتماعی» در محدودههای زیادی از شهر اهواز در طیف زیاد است .برایناساس مناطق
 9 ،0و  1بیشترین پهنههای زیاد و خیلی زیاد را دارند ،اما بیشترین محدودة منطقة  2در طیف خیلی کم است.
«خودبزرگبینی» یکی دیگر از موانع شخصیتی عدم استفاده از حملونقل عمومی پهنة شمال اهواز است که در کمتر از
سایر نواحی قرار دارد؛ بهطوریکه منطقة  2از همه بیشتر است .از نظر «دوریگزینی» یا به قول روانشناسان بازارهراسی،

حملونقلعمومیدرکالنشهراهواز
روانشناختیعدماستفادهاز 
تحلیلجغرافیاییموانع 
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بیشتر پهنههای شهر اهواز در طیف متوسط قرار دارد ،اما بیشترین پهنة منطقة  9در طیف متوسط و مناطق جنوبی بهویژه
منطقة  1در طیف زیاد است .براساس «عزتنفس پایین» که با بیگانگی اجتماعی و دوریگزینی ارتباط دارد ،بیشترین
پهنة شهر اهواز در طیف زیاد (منطقة  )1و کمترین آن در طیف خیلی زیاد (منطقة  )7است .همچنین از نظر «راحتطلبی
و سهلانگاری» ،بیشتر پهنههای شهر اهواز در طیف متوسط هستند .از نظر این عامل 11 ،درصد منطقة  9و  91درصد
منطقة  2در طیف خیلی زیاد و  31درصد از منطقة  9در طیف متوسط هستند ،اما از نظر «عجولبودن» ،بیشترین پهنة
منطقه  1و نیمی از منطقة  1در طیف زیاد قرار دارند .بهطورکلی ،هرچقدر از شرق به غرب شهر حرکت کنیم ،میزان
عجولبودن شهروندان بیشتر میشود و این ویژگی در جنوب کمتر است ،اما آخرین مانع عوامل شخصیتی استفاده از
حملونقل عمومی ،احساس ناخوشایندی است که بیشتر پهنههای قلمرو مورد مطالعه از این نظر در طیف خیلی کم قرار
دارند .تحلیل منطقهای این عامل نشان میدهد  31درصد منطقة  ،0بیش از  21درصد منطقة  2و کمتر از  01درصد
منطقة  0در طیف خیلی زیاد هستند.
پهنهبندی موانع شخصیتی عدم استفاده از حملونقل عمومی در شکل  1مشخص است .برایناساس بیشترین
پهنههای شهر اهواز از نظر موانع شخصیتی عدم استفاده از حملونقل عمومی در طیف متوسط هستند ،اما تحلیل
تفصیلیتر در مناطق نشان میدهد طیفهای زیاد و خیلی زیاد ،بهصورت مشترک  31درصد منطقة  1را پوشش میدهند،
اما ترکیب سه طیف متوسط ،زیاد و خیلی زیاد بهصورت نسبتاً یکسان سطح منطقة  0را پوشش میدهند .همچنین این
شکل تأکید میکند دو طیف کم و خیلی کم ،پهنههای منطقة  2را به خود اختصاص دادهاند .با این حال موانع شخصیتی
عدم استفاده از حملونقل عمومی در منطقة  2از سایر مناطق کمتر است.

استفادهازحملونقلعمومیاهواز 

همپوشانیموانعشخصیتیعدم
شکل .7
منبع:نگارند ان 8931،

شکل  1نشاندهندة دو پارامتر «تمرکز حواس نداشتن» و «ضعف حافظه» است که عاملهای موانع شناختی در عدم
استفاده از حملونقل عمومی هستند .در این شکل ،بیشترین پهنههای شهر اهواز از نظر «عدم تمرکز حواس» در طیف
کم است ،اما تحلیل منطقهای این عامل مشخص میکند حدود  17درصد منطقة  31 ،1درصد منطقة  1و  30درصد

188

هایجغرافیایبرنامهریزیشهری،دورة،7شمارة،4زمستان8931


پژوهش


منطقة  0در طیفهای زیاد و خیلی زیاد است .همچنین  31درصد منطقة  ،2کل منطقة  0و بیش از  11درصد منطقة 0
در طیفهای کم و خیلی کم قرار دارند .نتایج نهایی تحلیل شکل مذکور نشان میدهد عامل تمرکز حواس در مناطق  0و
 1بهترتیب کمترین و بیشترین اثر را در عدم استفاده از حملونقل عمومی دارند .عامل دیگر موانع شناختی عدم استفاده از
حملونقل عمومی «ضعف حافظه» است که بیشترین پهنههای شهر از این نظر در طیف متوسط و کمترین پهنههای آن
در طیف خیلی کم قرار دارد ،اما نگاه جزئیتر به این عامل مشخص میکند  71درصد منطقة  0 ،1درصد منطقة  9و 91
درصد منطقة  0در طیف خیلی زیاد قرار دارند .همچنین  97درصد منطقة  27 ،9درصد منطقة  1و  91درصد منطقة  ،1در
طیف زیاد قرار دارند .همچنین  97درصد منطقة  9در طیف متوسط ،کل منطقة  0در طیف زیاد و  71درصد منطقة  0در
طیف خیلی زیاد هستند .همپوشانی این دو مورد موانع شناختی در شکل  3آمده است که نشان میدهد بیشترین پهنههای
شهر اهواز در ارتباط با موانع شناختی عدم استفاده از حملونقل عمومی در طیف کم قرار گرفته است .در این میان،
مناطق  9و  1بهترتیب بیشترین و کمترین مانع شناختی عدم استفاده از حملونقل عمومی را دارند.


تکتکموانعشناختیعدماستفادهازحملونقلعمومیاهواز 
شکل.1پهنهبندی 
منبع:نگارند ان 8931،

حملونقلعمومیاهواز
همپوشانیموانعشناختیعدماستفادهاز 
شکل .3
منبع:نگارند ان 8931،
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تفاوت پهنهبندی در موانع کنترل تکانه چهارمین عامل روانشناختی عدم استفاده از حملونقل عمومی در این
پژوهش است (شکل )01؛ بهطوریکه از نظر «پرخاشگری» پهنههای زیادی از شهر اهواز در طیف متوسط قرار دارند ،اما
تحلیل منطقهای این عامل نشان میدهد بیشترین پهنة منطقة  7در طیف کم و  17درصد منطقة  1نیز در همین طیف
قرار دارند ،اما بیشترین پهنة مناطق  0و  7بهترتیب در طیفهای زیاد و خیلی زیاد هستند .همچنین حدود  01درصد
منطقة  11 ،9درصد منطقة  1و  01درصد منطقة  0در طیف متوسط قرار دارند .عامل «بیقراری» نیز نشان میدهد
بیشترین پهنههای مناطق  7 ،0و  1در طیف خیلی زیاد هستند« .بیحوصلگی» بعد دیگری از موانع کنترل تکانة عدم
استفاده از حملونقل عمومی است که مشخص میکند بیشترین پهنههای شهر اهواز در طیف خیلی زیاد است .تحلیل
تفصیلیتر نشان میدهد میزان بیقراری شهروندان منطقة  9از سایر مناطق کمتر است.
پرخاشگري

بیحوصلگی

بیقراري

کالنشهراهواز 
حملونقلعمومیدر 
تکتکموانعکنترلتکانةعدماستفادهاز 
پهنهبندی 
شکل .80
منبع:نگارند ان 8931،

پهنهبندی نهایی مجموع موانع کنترل تکانه در شکل  00مشخص است .برایناساس منطقة  1بهطور کامل در طیف
خیلی زیاد و بیشترین پهنة منطقة  1در طیف متوسط قرار دارد .با وجود اینکه  11درصد پهنة منطقة  2در طیف خیلی کم
قرار دارد 21 ،درصد آن در طیف کم قرار دارد و سهم طیفهای متوسط و زیاد کمتر از  01درصد است؛ بنابراین منطقة 2
تنها منطقهای است که موانع کنترل تکانه در آن کمتر مشاهده میشود .درنهایت اینکه همپوشانی بیشترین پهنههای
شهر اهواز از نظر موانع کنترل تکانه تأیید میکند که طیفهای زیاد و خیلی زیاد ،بیشترین پهنههای مناطق  0و  7را
تشکیل دادهاند و بیشترین پهنههای مناطق  0و  9در طیف کم و خیلی زیاد هستند.
پس از سنجش تکتک موانع روانشناختی حملونقل عمومی در چهار بعد اضطرابآور ،شناختی ،شخصیتی و کنترل
تکانه ،باید همة این موانع همپوشانی شوند تا نقشة نهایی موانع روانشناختی عدم استفاده از حملونقل عمومی در
کننشهر اهواز استخراج شود (شکل .)02
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حملونقلعمومیاهواز 
شکل.88همپوشانیموانعکنترلتکانهعدماستفادهاز 
منبع:نگارند ان 8931،

کالنشهراهواز 
روانشناختیعدماستفادهازحملونقلعمومیدر 
پهنهبندینهاییموانع 
شکل .88
منبع:نگارند ان 8931،
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براساس شکل  ،02موانع روانشناختی عدم استفاده از حملونقل عمومی در منطقة  0خیلی زیاد است؛ زیرا بیش از
 17درصد این منطقه در این طیف قرار دارد .در این میان ،منطقة  2کمترین موانع روانشناختی عدم استفاده از حملونقل
عمومی را دارد؛ به این دلیل که بیشترین پهنههای آن در طیف کم و خیلی کم است .منطقة  9نیز بعد از منطقة 0
بیشترین موانع روانشناختی را دارد؛ زیرا بیش از  31درصد آن در طیف خیلی زیاد و کمتر از  7درصد آن در طیف خیلی
کم است .همچنین حدود  07درصد منطقة  0در طیف متوسط است و سایر پهنههای آن در طیفهای زیاد است .این
تحلیل در منطقة  7مشخص میکند طیفهای متوسط ،زیاد و کم آن به قسمتهای نسبتاً مساوی تقسیم شدهاند.
همچنین همپوشانی موانع روانشناختی عدم استفاده از حملونقل عمومی در منطقة  0نشان میدهد طیف متوسط
کمترین پهنة آن را شامل میشود ،این تفاوت در منطقة  1هم قابلمشاهده است؛ زیرا طیف زیاد و متوسط بهترتیب
بیشترین و کمترین مساحت آن را تشکیل میدهند .درنهایت اینکه در منطقة  1تنها سه پهنة کوچک آن که  01درصد از
مساحت این منطقه را تشکیل میدهند ،در طیف متوسط قرار دارد ،اما  31درصد از آن در طیف زیاد است .

جه یری 
نتی 
هدف اصلی این مقاله تحلیل جغرافیایی موانع روانشناختی عدم استفاده از حملونقل عمومی در کننشهر اهواز و اهداف
عملیاتی آن ،رتبهبندی این موانع در شیوههای مختلف حملونقل عمومی و پهنهبندی آنها در مناطق هشتگانة اهواز
است .بهمنظور دستیابی به هدف مدنظر به این پرسش پاسخ داده شد که مهمترین موانع روانشناختی در عدم استفاده از
حملونقل عمومی درونشهری اهواز کداماند .همچنین مشخص شد که موانع اضطرابآور ،کنترل تکانه ،موانع شناختی و
موانع شخصیتی در هریک از شیوههای حملونقل عمومی مانند تاکسی ،اتوبوس ،پیادهروی و دوچرخهسواری متفاوت
هستند و هرکدام از زیرمعیارهای این موانع چهارگانه در هریک از شیوههای حملونقل عمومی اهواز اولویتبندی شدهاند.
اهمیت این اولویتبندی در این است که سازمانهای ذیربط توانایی برطرفکردن این موانع را بهصورت یکجا ندارند و
رفع این موانع بهصورت مقطعی و در زمانهای مختلف صورت میگیرد؛ بنابراین نیاز است که اولویتبندی شوند.
همچنین تکتک عوامل این موانع در سطح شهر پهنهبندی شدند و مشخص شد که بیشتر پهنههای شهر اهواز از
نظر موانع اضطرابآور عدم استفاده از حملونقل عمومی شهر اهواز در طیف زیاد قرار دارد .نشان میدهد بیشترین
پهنههای شهر اهواز در ارتباط با موانع شناختی عدم استفاده از حملونقل عمومی در طیف کم قرار گرفته است .بیشترین
پهنههای شهر اهواز از نظر موانع شخصیتی عدم استفاده از حملونقل عمومی در طیف متوسط و از نظر موانع کنترل
تکانة عدم استفاده از حملونقل عمومی در طیف خیلی زیاد قرار دارد .پس از سنجش تکتک موانع روانشناختی
حملونقل عمومی در چهار بعد اضطرابآور ،شناختی ،شخصیتی و کنترل تکانه ،همة این موانع همپوشانی شدند تا نقشة
نهایی موانع روانشناختی عدم استفاده از حملونقل عمومی در کننشهر اهواز ترسیم شود .پس از ترسیم نقشة نهایی،
مشخص شد بیشترین پهنة شهر اهواز از دید موانع روانشناختی عدم استفاده از حملونقل عمومی در طیف زیاد است.
بهطور خنصه این پژوهش تأیید کرد که در عدم استفاده از حملونقل عمومی غیر از مسائل زیرساختی مانند
فرسودگی ناوگان ،کمبود ناوگان ،مسائل اقتصادی ،موانع اجتماعی -فرهنگی ،مسائل زیستمحیطی و ضعفهای
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مدیریتی ،موانع روانشناختی نیز در عدم استفاده از حملونقل عمومی مؤثر هستند؛ بنابراین موانع روانشناختی نیز یکی از
موانع توسعة حملونقل عمومی است (روانشناختی) که حلقة گمشدة برنامهریزی و مدیریت شهری محسوب میشود.
همچنین این موانع در هر مکانی با مکانی دیگر با توجه به محیط طبیعی ،محیط انسانی و فرایندهای روانی متفاوت
هستند .عنوهبر تفاوت مکانی در شدت ،بروز و پیدایش آنها در هریک از شیوههای حملونقل عمومی تفاوت وجود دارد؛
بهطوریکه مشخص شد هریک از این موانع در چهار شیوة حملونقل عمومی شهر اهواز با یکدیگر متفاوت هستند.
داوود ( )0937نگرشها و انتظارات ترافیکی مسافران در حملونقل شهر بندرعباس را تحلیل کرده است که بخشی از
عوامل شخصیتی در پژوهش حاضر با مقالة او همخوانی دارد .عنوهبراین ،قلمرو مورد مطالعه هر دو پژوهش از نظر
اقلیمی و زیستمحیطی به هم نزدیک هستند .اهمیت تشابه در اقلیم و محیطزیست در این دو پژوهش این است که
مسائل محیطی بر فرایندهای روانی افراد تأثیر میگذارد .دو شهر اهواز و بندرعباس نیز اقلیمی گرم و مرطوب دارند ،اما
وجه تمایز این پژوهش با کار داوود این است که مسائل روانشناختی را در عدم استفاده از حملونقل عمومی در چهار
شیوة حملونقل عمومی اهواز رتبهبندی کرده و تکتک موانع روانشناختی در عدم استفاده از حملونقل عمومی را
پهنهبندی کرده است؛ یعنی شناخت تفاوتهای مکانی دلیل تمایز این مقاله است.
میرفرهاد و همکاران ( )0931متغیرهای رفتاری در تخلفات عابران پیاده در قزوین را بررسی کردند .وجه تمایز این
پژوهش با مطالعة آنها این است که موانع شناختی ،اضطرابآور ،شخصیتی و کنترل تکانه را در شیوههای مختلف
حملونقل رتبهبندی کرده و پهنهبندی مکانی آن با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری صورت گرفته است .وجه اشتراک
هر دو مقاله نیز توجه به ذینفعان است؛ زیرا حوزة بررسی آنها استفادهکنندگان از حملونقل عمومی هستند.
پژوهش حاضر با پژوهش مؤسسة حملونقل پورتلند آمریکا ( )2101همخوانی دارد؛ زیرا این مؤسسه معتقد است میان
نگرش مثبت به حملونقل در موقعیتهای خاص رابطهای وجود دارد؛ یعنی این نگرش در مکانهای مختلف متفاوت
است .پژوهش حاضر نیز موانع شخصیتی شهروندان اهوازی در مناطق هشتگانه را شناسایی و مشخص کرده است که
این موانع در سطح شهر اهواز متفاوت هستند.
پژوهش حاضر با پژوهش مونترو و همکاران ( )2101بیشترین شباهت موضوعی را دارد؛ زیرا آنها عوامل
روانشناختی مرتبط با کار و خصوصیات فردی حملونقل عمومی در فرانکفورت آلمان را تبیین کردهاند ،اما وجه تمایز
این پژوهش با کار مونترو و همکاران عنوهبر تحلیل جغرافیایی ،سطح توسعهیافتگی قلمرو مورد مطالعه دو پژوهش
است .فرانکفورت شهری است که در یکی از توسعهیافتهترین کشورهای دنیا قرار دارد و مردم آن زندگی مطلوبتری
دارند؛ زیرا از نظر شرایط اقتصادی رفاه بیشتری دارند ،اما اهواز شهری جهان سومی است که مردمان آن عنوهبر شرایط
بد اقتصادی از حملونقل کارآمدی برخوردار نیستند .اهمیت شناخت تفاوت دو شهر از نظر توسعهیافتگی اقتصادی و
زیرساختی این است که هر دو عامل در فرایندهای روانی مؤثر هستند و بهصورت مستقیم در حملونقل عمومی اثرگذارند.
وجه تمایز این پژوهش با سایر پژوهشهای مرتبط در شناسایی دقیق ،علمی و فراگیر موانع و بهکارگیری آنها در
سنجش موانع روانشناختی عدم استفاده از چهار شیوة حملونقل عمومی درونشهری است .با توجه به اینکه تاکنون
پژوهشهای کمی در این زمینه (موانع روانشناختی عدم استفاده از حملونقل عمومی) در سطح کشور انجام نشده است،
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این پژوهش از اولین مطالعات در ایران و اولین پژوهش در سطح شهر اهواز است؛ بنابراین برای کاهش موانع
روانشناختی عدم استفاده از حملونقل عمومی پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 .0تشکیل یک واحد سازمانی متشکل از گروه روانشناسی و برنامهریزی شهری در شهرداریها برای جمعآوری و
سنجش موانع روانشناختی استفاده از حملونقل عمومی؛
 .2ایجاد پایگاه داده بهمنظور جمعآوری اطنعات روانشناختی شهروندان هنگام استفاده از حملونقل عمومی؛
 .9آموزش و بهکارگیری متغیرهای این پژوهش در برنامههای آموزشی سازمانهای مرتبط برای کاهش موانع
روانشناختی عدم استفاده از حملونقل عمومی.
با توجه به گستردگی موانع روانشناختی عدم استفاده از حملونقل عمومی و از آنجا که این مسئله موضوع نوپایی
است ،نیاز به واکاوی بیشتر پژوهشگران دارد؛ از اینرو به نظر میرسد یکی دیگر از عوامل روانشناختی مؤثر در عدم
استفاده از حملونقل عمومی ،متغیرهای روانشناختی رشد است؛ زیرا اگر این متغیرها در مراحل رشد اولیة انسانها،
بهویژه کودکان نهادینه شود ،آنها در برابر عدم استفاده از حملونقل عمومی واکسینه میشوند؛ از اینرو به پژوهشگران
بعدی پیشنهاد میشود به سنجش میزان آگاهی والدین از ضرورت استفاده از ناوگان حملونقل عمومی در کننشهرها و
بهکارگیری آن در تربیت کودکان بپردازند.
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منابع 
ابراهیمی هژیر ،معصومه و زهرا ابراهیمی هژیر ،0937 ،بررسی مفهوم سهلانگاری و نشانههای فرد سهلانگار ،سومین کنفرانس
بینالمللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی ،تهران.
اقبالی ،همایون و حمیدرضا صارمی« ،0937 ،درآمدی بر روانشناسی محیط و کارکرد آن در معماری و طراحی شهری» ،مطالعات
جغرافیا ،عمران و مدیریت شهری ،دورة دوم ،شمارة  ،0صص .01-0
امانپور ،سعید و نادیا داریپور ،0930 ،برنامهریزی حملونقل پایدار شهری با تأکید بر عملکرد ناوگان اتوبوسرانی در ایران،
انتشارات نگارستان اندیشه ،تهران.
امیرآبادی ،فاطمه ،0930 ،چیستی روانشناسی حملونقل ،خبرنامة تیننیوز ،کد خبر. 02217 ،
ایمانزاده ،علی و ملیکا همراهزاده« ،0930 ،شناسایی عوامل تسهیلگر و بازدارندة کیفیت زندگی در زنان و مردان سالمند (پژوهش
پدیدارشناسی)» مجلة سالمندان ایران ،دورة دوازدهم ،شمارة  ،0صص .007-091
پوراحمد ،احمد ،زیاری ،کرامتاهلل ،حاتمینژاد ،حسین و حسن رضایینیا« ،0931 ،تحلیلی بر کنترل فضای عمومی در پارکهای
شهر تهران» ،پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورة ششم ،شمارة  ،0صص .013-009
خدادادی ،ناصر ،قنبریخنگه ،سعید ،تلخ خالد موسوی ،موسی و شمسالدین جیجو« ،0932 ،عوامل مرتبط با شروع اختنل استرس
پس از تصادفات جادهای» ،مجلة پرستاری و مامایی ،دورة بیستوچهارم ،شمارة دوم صص .01-3
داوود ،بهزاد ،0937 ،نگرشها و انتظارات ترافیکی مسافران در سیستم حملونقل شهری بندرعباس ،مرکز علمی کاربردی بهزیستی
و تأمین اجتماعی بندرعباس ،کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران ،دورة .9
ریاحی ،محمد اسماعیل و طاهره لطفی خاچکی « ،0937تحلیل اجتماعی عوامل مؤثر بر میزان مورد مزاحمت خیابانی قرار گرفتن
زنان و دختران (مطالعة موردی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران)» پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،شمارة
 ،7صص .11-03

رئیسی ،فیروزه ،قاسمزاده ،حبیباهلل ،میثمی ،علی پاشا ،فیروزی خجستهفر ،ریحانه ،مقدمی ،نرگس و مریم سرایانی،0937 ،
«اختنلهای عملکرد جنسی در مبتنیان به اختنل وسواس فکری -عملی» ،مجلة دانشکدة پزشکی علومپزشکی دانشگاه
تهران ،دورة هفتادوسه ،شمارة  ،2صص .013-010
سرور ،رحیمی و مهدی امینی ،0932 ،تحلیل و ارزیابی تأثیر اجتماعی فرهنگی ترافیک و حملونقل شهری ،چاپ اول ،انتشارات
تیسا ،تهران.
سلطانی ،علی ،0937 ،برنامهریزی کاربری زمین شهری ،چاپ اول ،انتشارات دانشگاه شیراز.
شاطریان ،محسن ،سهرابزاده مهران ،امامعلیزاده ،حسین و سید سعید حسینیزاده« ،0930 ،بحران هویت و انزوای اجتماعی در
شهرهای جدید و رابطة آن با رضایت از محل سکونت (مطالعة موردی :شهر جدید پردیس)» نشریة پژوهش و برنامهریزی
شهری ،سال هشتم ،شمارة  ،21صص .000-000
شهرداری اهواز ،0931 ،برنامة پنجسالة دوم توسعة کننشهر اهواز در بازة زمانی  ،0010-0931اهواز.
شهرداری اهواز ،0937 ،آمارنامة کننشهر اهواز ،معاونت برنامهریزی و توسعة منابع انسانی.
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