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Background: Part of the current issues related to mobility in urban 

spaces goes back to the definition and measurement of mobility. 

Mobility is the capacity to be mobile. Regarding that capacity 

relates to the individual's mind or the built environment, mobility 

is defined differently.  

Objectives: This study aims to review the theories related to 

mobility and thus provide a theoretical and operational 

framework for measuring mobility in urban spaces. 

Method: In this regard, the Content analysis method has been 

used to analyze the data in phases of Preparation, Organization, 

and classification. 

Results: The results of content analysis show that these theories 

can be divided into three categories of subjectivist, 

environmentalist, and pluralist theories; Subjective theories focus 

on the mental nature of mobility and regard mobility as a function 

of individuals' habits, attitudes, motivations, and norms; In 

contrast, environmentalist theories pay special attention to the 

impact of environmental factors such as density, land use mix, 

and accessibility on the mobility of individuals. Pluralist theories 

consider citizens' differences according to their personal 

characteristics and situation, and therefore consider diversity and 

difference effective in mobility and involve them in the 

evaluation and measurement process. 

Conclusion: The study of the factors affecting mobility shows that 

mobility is a complex and multilevel concept that is influenced by 

many factors; therefore, if urban planners want to improve the 

urban mobility system, they must pay special attention to the role 

of all these factors and the relationships between them. 
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جابه با  مرتبط  رویکردهای  و  مفاهیم  جایی  تبیین 

 در فضاهای شهری 

  نیلوفر پناهی
دکتری، مدرس،  شهرسازی،  پژوهشگر  تربیت    تهران،   دانشگاه 

 ایران 

   *محمدرضا پورجعفر

 ،  ایران  تهران، دانشگاه تربیت مدرس، شهرسازی، استاد،

 احسان رنجبر 

 ، ایران استادیار، شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران3

 سلطانی علی    

 استاد، شهرسازی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 

 

   چکیده  

مسئله:   مبیان  از  کنونبخشی  جابهسائل  با  مرتبط  در  ی  جایی 

جابه مفهوم  سنجش  و  تعریف  نوع  به  شهری  جایی  فضاهای 
جابهگرددبرمی و    جایی.  است  بودن  متحرک  متمایز  ظرفیت 

ذهن    برحسب با  ظرفیت  این  ساخته اینکه  محیط  یا  شده افراد 
 شود.  های متفاوتی تعریف میمرتبط شود؛ به شیوه

پژو  هدف:  این  انجام  از  مرتبهدف  نظریات  مرور  با  هش،  ط 

برای   جاییجابه عملیاتی  و  نظری  چارچوبی  ارائه  درنتیجه  و 
 در فضاهای شهری است.    جاییجابهسنجش 

-جابهبا    در این راستا به تحلیل محتوی نظریات مرتبط :روش 

آماده  جایی مرحله  سه  سازماندر  طبقهسازی،  و  و  دهی  بندی 
 پرداخته شده است.   سازیخالصه

نشان:  ها ته یاف  نظریات  محتوی  که تحلیل  است  این  دهنده 

گرا و  گرا، محیطبه سه دسته نظریات ذهن درمجموعاین نظریات 
ذهن نظریات  هستند؛  تقسیم  قابل  ذهنی  تکثرگرا  ماهیت  بر  گرا 

و    جاییبهاج دارند  نگرش  جاییجابهتوجه  عادات،  از  تابعی  ها،  را 
-مقابل، نظریات محیط؛ در  دانندها و هنجارهای افراد میانگیزه

به   و    تأثیرگرا  کاربری  اختالط  تراکم،  نظیر  محیطی  عوامل 
ای دارند. نظریات تکثرگرا  افراد توجه ویژه  جاییجابهدسترسی بر  

توجهشهروندان    هایتفاوتنیز   با  و  را  و    فردی  هاییژگ یبه 
تنوع و تفاوت را در    روازایند و  ندهیآنها مدنظر قرار م  یتیموقع

و  ندانیم  مؤثر  ییجابهجا ارز  آند  در  دخالت   یابیرا  سنجش  و 
  د.ندهیم

دهنده نشان  جایی جابهبر    تأثیرگذاربررسی عوامل  گیری:  نتیجه 

د سطحی است که  مفهومی پیچیده و چن  جاییجابهاین است که  
ریزان  عوامل بسیاری قرار دارد؛ بنابراین چنانچه برنامه  تأثیرتحت  

بهبود س باید   شهریدرون   جاییجابهیستم  شهری درصدد  باشند، 
ویژه توجه  آنها  بین  ارتباطات  و  عوامل  این  نقش مجموع  ای  به 

 داشته باشند. 

شهری،جاییجابه:  هاکلیدواژه فضاهای  محیطذهن  ،  -گرایی، 
 ی، تکثرگرایی ایگر

 
   [  1401/ 4/ 20تاریخ دریافت: ]   

 [ 1401  / 6  /   5پذیرش: ] تاریخ  
  : pourja_m@modares.ac.irنویسنده مسئول* 

 
 

 له ئبیان مس

جابه عبور  رییتغ  ،ییجاحرکت،  انتقال،  جارومکان،   یمرور، 

  ی شلوغ  ،یگردش، شهرگرد  ، یزنش، سفر، پرسهجوونبشدن، ج

  ی و ... بخش  ی، استرس حرکتشدنگم   ، یو ازدحام، تصادف، آلودگ

واقع سکونتگاه  یشهر  یزندگ  تیاز  با   یانسان  یهاو  که  است 

هم و  آنها  شدن  زندگییتغ  طور نیبزرگ  سبک  شهروندان،    ی ر 

مختلف جابه  یمراتب  دارد.  ییجااز  همراه  به  خود  با   ازآنجاکه  را 

ها،  فرصت  یبر برابر  ی راامهم و عمده  تأثیرات   ،ییجاجابه  ۀدیپد

شهر  یابیدست خدمات  حق   ،یطیمحستیز  لئمسا  ،یبه 

  تأثیرو آرامش شهروندان دارد و البته خود تحت    ش ی، آساانتخاب

نقش شهر، طب  رمف  نظیر  یلئمسا اقل  عتیشهر،    وهیشهر، ش  میو 

و    یموناریپ  یهاسکونتگاه  ریا ساشهر، نسبت آن ب  یاقتصاد  دیتول

شهروند  یفرهنگ  لئمسا حقوق  به  احترام  به    یچون  احترام  و 

 یحساس  هایگروهمواجهه شهر با    یچگونگ   ژهیو  طوربه قانون و  

  ن یتر اتر و درستقیدارد؛ شناخت هر چه دققرار  چون سالمندان  

دار  برخور  ییباال  تیبا آن از اهم  زانهیرمواجهه برنامه  یبرا  دهیپد

 ت.  اس
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های مختلفی که به پدیده جابجایی وجود  نگاه  رسد ینظر م  به

خاستگاه  دارد به  توجه  به    یمتفاوت   یهابا  دارند   دهیپد  کیکه 

به شکل  یواقع وجود دارد،    ما  ی محسوس در زندگ  ی در شهر که 

و    یمتفاوت  یهانگاه شاخص  روازاین دارند  و  به    های مؤلفه ها 

  ن یا  کهآنجایی زاتوجه دارند؛  آن    یابیرزدر شناخت و ا  زین  یمتفاوت

و بهبود امور   رییتغ  یبرا  یشهر   هایگذاریسیاستدر    هاشاخص

به جابه از    یمتفاوت  یهاوهیش  رند،یگ یمدنظر قرار م  ییجامربوط 

زندگ  یمتفاوت  جینتا  روازاینو    گذاریسیاست  و  شهر  در    ی هم 

داشته  یهاگروه  ویژهبه شهروندان   در  حساس  که  زمان  اند  گذر 

 شده است.   ارآشکواقص آنها ن

ترک  دیشا به  ا  یبینتوان  ا  افتیها دست  خاستگاه  نیاز   نیبه 

را   یشناختو روش  یو معرفت  یفلسف  یکه مبان  لیدل خاص خود 

ول تعیم  یدارند  سطح  در  شاخص  هامؤلفه  نیی توان    یهاو 

عمل کرد که    ایگونه به (  ییجا)جابه  دهیپد  نیا  یابیشناخت و ارز

  یادسته  نکهیداد بدون ا  رارق   باهم  بیو ترک  یهنگنها را در هماآ

   توجهی قرار داد. مورد کم ایرا حذف کرد 

 دهیمتفاوت به پد  یهاوجود نگاه  پژوهش حاضر  مسئله  روازاین

ارز  یشهر  ییجاجابه که  سنجش  ی اب یاست    ایطرفه  کی  ی و 

 یابر مبن  گذاریسیاست   جهی شود و در نتیرا موجب م  بعدیتک

مشکالت هم  د  یآنها  شهررا  زمان   کندیم  جادیا  ر  گذر  در  که 

م  شتریب نشان  را  سطح    پژوهش  نیا  روازاین   ؛دهدیخود  در  نه 

ترک  کیبه    دنیرس سطح    یبینگاه  در  کردن کپارچهی بلکه 

وجود   ییجاکه در خصوص جابه  یمختلف  یهاو شاخص  هامؤلفه

بر    گذاریسیاست  برسد که  چارچوبی به  سعی بر آن دارد که   ،دارد

   .را نداشته باشد  یقبل یهامشکالت نگاه ن،آ یمبنا

 مبانی نظری

« ظرفیت متمایز متحرک بودن فرد است که برای  جاییجابه»

هر فردی بر اساس خصوصیات فردی، اجتماعی و فضایی وی به  

میشیوه تعریف  متفاوت  از  شود.  ای  داشتن  جاییجابههدف   ،

-جابه،  یگردبیان به .  مورد نظر استدسترسی به مقاصد و خدمات  

تحقق بخشیدن به نیازهای اساسی و مشارکت در    منظوربه   جایی

کیفیت های اجتماعی، فرهنگی و فیزیکی ضروری است و فعالیت

ایفا    جاییجابه افراد  اجتماعی  رفاه  و  تندرستی  در  اساسی  نقشی 

 ]. 3، 2، 1 [کندمی

ناشستم  یزندگ  کیداشتن    یبرا  جاییجابه  تیاهم از    یقل 

  یی ، تواناجاییجابهجنبه    نیبارزتر   است.  جاییجابهبه  ر  نگنگاه کل

است ا  ؛حرکت  ،  مستقالنه  حرکت  منظوربه .  ستین  یکاف  نیاما 

و برقراری    ءاینقل اشوحمل  گر،یارتباط با افراد د  یبرقرار  ییتوانا

مانعی بر سر    کهدرصورتیتعامالت با محیط ضروری است. تنها  

نداشتهز  ا  یکهیچ وجود  ابعاد  می  این  فرد  باشد  که  گفت  شود 

   . آزادانه را دارد جاییجابهتوانایی 

-را تعریف کرده جاییجابههای متفاوتی هبه شیو پردازاننظریه

را تغییر موقعیت فرد در    جاییجابه  ]  4  [  اند. استالوی و همکاران 

ی ) به  درونی )درون محیط( یا بیرون  صورتبه دانند که  محیط می

های تجاری و اجتماعی نی که فرد فعالیتزما  بیرون از محیط( و 

-جابهایده     ]  5  [متز دهد.دهد، رخ میروزمره خود را انجام می

مفاهیم زیر را دربر گیرد: سفر    کهنحویبه را گسترش داده    جایی

های دلخواه؛ مزایای روانشناختی  یابی به افراد و مکانبرای دست

استقالل و عزت نفس  تنگاتنگی با احساس    ابطهکه ر  جاییجابه

در  ا فعاالنه  مشارکت  امکان  و  افراد  سالمتی  ارتقاء  دارد؛  فراد 

 اجتماعات محلی.  
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به معنای    جاییجابهنیز    ،   ]  6  [سازمان بهداشت جهانی  ازنظر 

وسایل   از  استفاده  با  خانه  از  بیرون  یا  و  خانه  درون  در  حرکت 

تری از  اریف جامعگذشت زمان تع  نقلیه است. باکمکی و وسایل  

  ]  7  [  سوئن و سنت  ازنظر ارائه شده است؛ برای مثال    جاییجابه

به هر    جاییجابه  ، و  زمانی  بتواند در هر  فرد  بدین معناست که 

های سفر در اختیار خود اطالع داشته  مقصدی سفر کند، از گزینه

از شیوه پرداخت در استفاده کند و  آنها  از  این    باشد، بتواند  قبال 

آگا نیز  فرلو  خدمات  همچنین  باشد.  یک    جاییجابه   ]  8  [ه  را 

می نسبی  یا  مفهوم  فیزیکی  فواصل  بر  غلبه  توسط  که  داند 

شرایط  روانشناختی یا سایر انواع فواصل یا خروج از یک حالت یا  

جایی جابهنیز    ]  1  [رانتاکوکو و همکاران    شود.خاص تعریف می 

ای  به شیوه  رگکت از مکانی به مکان دیرا توانایی فرد برای حر

می تعریف  ایمن  و  افراد  مستقل  سن  افزایش  با  عموماً  که  کنند 

را  جایی  جابه،  نیز  ]  9  [وبر و همکاران    یابد.کاهش می  تدریجبه 

مستقل یا با استفاده از وسایل    صورتبه توانایی حرکت در محیط  

رد تا محالت و  دانند که از منزل یک فکمکی یا وسایل نقلیه می

  [، سریچوایی و همکاران  حالبااین .  شودانجام می  ترورمناطق د

را توانایی فرد برای حرکت بین نقاط مختلف در  جایی  جابه،  ]  10

مطلوب با داشتن اطالعاتی در خصوص  های  یک محیط در زمان

حملگزینه هزینه  پرداخت  توانایی  و  سفر  میوهای  و  نقل  دانند 

: سفر و دستیابی به  شدباشامل شش جزء میجایی جابهآنها  ازنظر

مکان و  استقالل،  افراد  حس  روانشناختی،  مزایای  مطلوب،  های 

فعالیت انجام  در  مشارکت  فیزیکی،  سالمت  و  سفر  رفاه  و  ها 

 محتمل مانند سفر در مواقع اورژانسی. 

تعیینوع اصلی  ادراکی،  جایی  جابهکننده  امل  عوامل  شامل 

  یعوامل شناخت  ند.باشکی، محیطی و مادی میروانشناختی، فیزی

ط وضع  یعیوس  فیشامل  مانند  عوامل  حافظه،   ،یذهن  تیاز 

اجرا عملکرد  و  پردازش    عوامل   کهدرحالیهستند،    یی سرعت 

خودکارآمد   یاجتماع-یروان  ، یامقابله  یرفتارها  ،یشامل 

و    ،یافسردگ با  برقراری  ترس  افرادروابط  بر   سایر  که  هستند 

یاعالقه   فرد    زهیانگ  و    ی نسب  تیاهم.  گذارندیم  تأثیرتحرک 

زم به  مختلف   دارد.  یبستگ  فردخاص    یحرکت  نهیعوامل 

افراد   جسمی  شرایط  بر  فیزیکی  عوامل  دارند.    تأکیدهمچنین 

عوامل محیطی نیز بر محیط فیزیکی توجه دارند و عوامل مادی 

      . ] 9 [ دارند تأکیدبر منابع در دسترس افراد 

با    جاییجابه  بین  به ارتباط  یاندهیتوجه فزااخیر،  ی  هادر سال

با    هایپژوهشدر    ،افرادی  زندگ  تیفیرفاه و ک جایی  جابهمرتبط 

است برخشده  ا  ی.  عدالت    هاپژوهش  ن یاز  به  مربوط  مسائل 

م  یاجتماع برجسته  آنهاو    دنکنی را  از  دیگر  گروه   برخی   ی هابر 

  اندکردهتمرکز    المندنظیر زنان مهاجر یا افراد س  خاص  یاجتماع

] 11 [ .  

 روش پژوهش

به   کیفی  محتوی  تحلیل  روش  از  استفاده  با  پژوهش  این  در 

-جابهبررسی نظریات ارائه شده در خصوص الگوهای رفتاری و  

پرداخته شده و سپس عوامل    جایی  جاییجابهبر    تأثیرگذارافراد 

محتوی   تحلیل  است.  شده  استخراج  نظریات  این  اساس  بر 

ف رویدادها با هدف  د برای توصیمند و هدفمنروشی نظام  عدرواق

است حقایق  بازنمایی  و  جدید  بینش  اطالعات،    ؛ارائه 

دادهدیگرعبارتبه  تحلیل  برای  فرایندی  روش  این  متنی  ،  های 

داده که  دادهاست  به  را  متنوع  و  پراکنده  و هایی  های  غنی 
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می تبدیل  و  تفصیلی  و    درواقعکند  تحلیل  شناخت،  گزارش  به 

موجود میدادهدر    الگوهای  کیفی  سه  های  از  روش  این  پردازد. 

آماده اصلی  سازمانمرحله  تشکیل  سازی،  گزارش  ارائه  و  دهی 

 (.  1شده است ) شکل 

 

 
 ( ] 12 [) برگرفته از   فرایند تحلیل محتوی :1شکل  

آماده مرحله  در  پژوهش  این  نظریدر  استخراج  به  ات  سازی 

.  ه استافراد پرداخته شد  جاییجابه  ری ورفتامرتبط با الگوهای  

سازمان مرحله  در  و  سپس  نظریات  این  دقیق  بررسی  به  دهی 

شد.   پرداخته  آنها  طبقه  درنهایتکدگذاری  به  و  نیز  بندی 

 تأثیرگذارسازی کدها پرداخته شد و مدل مفهومی عوامل  خالصه

 افراد استخراج شد.   جاییجابهبر 

 ها و بحث تهیاف

-جابهی نظریات ارائه شده در خصوص  محتو  تحلیل  :1فصل  

نشان  جایی این  افراد  دسته  دهنده  سه  به  نظریات  این  که  است 

 هستند.  قابل تقسیم تکثرگرا گرا و گرا، محیطنظریات ذهن

 گراظریات ذهنن

از    عمدتاًگرا،  نظریات ذهن ریشه در علوم رفتاری دارند. یکی 

نظریه  رتشدهشناخته نظریات،  این  است.    عقالنی  خابانتین 

به »اقتصاد خرد«این نظریه که ریشه بیان گرددبرمی های آن   ،

از طریق  می بیشینه کردن سود خود  دنبال  به  کند که مشتریان 

 .  ]  13 [ های در دسترس هستندها و فواید گزینهمحاسبه هزینه

پژوهشگ  "عقالنیت"واژه   توسط  گسترده  زمینه  دو  در  در  ران 

به کار گر زمان  اولی درطول  است:  فرایندی    فته شده  با  ارتباط 

از طریق   نتیجه خاص حاصل می  ، آناست که  شود. دومی  یک 

باشد، اساساً با نتیجه در ارتباط  که کاربرد محدودتری از واژه می 

برای تصمیم با تالشی که  نه  و  انجام میاست  شود. یک  گیری 

را   رسد که میزان سودمندیر مینتیجه در صورتی منطقی به نظ

افزایش   فرد  دبرای  معنی  از  عقالنی  انتخاب  نظریه  وم  دهد. 

استفاده می فرض می .  ]  14[  کندعقالنیت  نظریه  این  شود  در 

گزینه خصوص  در  را  جامعی  اطالعات  افراد  در  که  متعدد  های 

توانایی رتبه  بر اساس مزایا و  دسترس خود دارند و  را  آنها  بندی 

شود  بندی نیز فرض میهاین رتبانجام    منظوربه ان دارند.  معایبش 

ذخیره و احیای این اطالعات را در هر  که افراد توانایی محاسبه،  

زمانی که بخواهند تصمیمی بگیرند، داشته باشند. بر اساس این  

فرد گزینه ویژگیفرضیات،  اساس  بر  را  -های در دسترس خود 

  که بیشترین سود را برایش   ی ابندی کرده و گزینههای آنها رتبه

 کند.  داشته باشد انتخاب می

ها بسیار مورد  نظریه در طول سالدهنده این  فرضیات تشکیل

گرفته قرار  نظیر  انتقاد  فرضیاتی  بر  انتقادات  این  از  برخی  اند. 

گزینه تمامی  از  جامع  اطالعات  و داشتن  دسترس  قابل  های 

مزایا و معایب وارد   قدرت ادراکی شناختی مغز انسان در محاسبه

بیان می  (  1989)  د؛ وینستونناشده مثال  این منطقیبرای    کند 

باشد چرا که   تا حداکثر میزان ممکن عقالنی  نیست که تصمیم 

انرژی در  و  زمان  نظیر  منابعی  اختیار داشتن  نیازمند در  امر  این 

رفع برخی    منظوربه آوری و پردازش اطالعات است؛ بنابراین  جمع
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ی کالسیک  ظریه انتخاب عقالنها، تغییراتی در نمحدودیتاز این  

 رخ داده است.  

برای    (  1957)  سایمون تالش  در  را  عقالنیت محدود  نظریه 

وی افراد به جای   ازنظر رفع محدودیت نظریه کالسیک ارائه داد؛  

-راضی  " ای هستند که  بیشینه کردن سود، در جستجوی گزینه

جمع  "کننده معنای  به  این  محاسبات  باشد.  و  اطالعات  آوری 

نی  سیک است. نظریه انتخاب عقالتر در مقایسه با نظریه کال کم

نقل غلبه داشته است چرا  وریزی و مدلسازی سنتی حملبر برنامه

را   سفر  و تخصیص  سفر  شیوه  انتخاب  نظری  اساس  و  پایه  که 

     . ] 15[ دهدتشکیل می

را به دلیل    نظریه انتخاب عقالنی  ]  16[  کاهنمان و تورسکای

دناموثر   تصمیبودن  غیرقطعی  مر  نتیجه  که  مواردی  در  گیری 

دادهباشد  می قرار  انتقاد  در مورد  مسیر  انتخاب  مثال  )برای  اند 

    انداز بافت پرازدحام با زمان سفر نامشخص(؛ بنابراین نظریه چشم

مدل جایگزین برای توصیف اینکه چگونه تصمیمات   عنوانبه را  

اند. مطابق  ودهرائه نمشوند، ادم قطعیت اتخاذ میبا مقادیری از ع

نتایجی که در حین تصمیم افراد از  آنها،  گیری در خصوص نظر 

کنند و این کار را با دادن ارزش  آنها نامطمئن هستند، دوری می

گزینه به  قطبیشتر  آنها  نتایج  که  به  هایی  نسبت  بیشتری  عیت 

گزینه میسایر  انجام  دارند،  کاهنها  تورس دهند.  و  کای مان 

انی که سودها و ضررهای مرتبط با  ین باورند که زمهمچنین بر ا

واضحگزینه انتخابی  از دست  های  در خصوص  نگرانی  تر شوند، 

می وجود  به  قویدادن  دادن  از دست  احساس  که  چرا  از  آید  تر 

آورد به دست  تشکیل  احساس  مرحله  دو  از  نظریه  این  است.  ن 

ل  . در مرحله ویرایش که شامیارزیابو    ویرایششده است:  

سازی و شناسایی مراحل ی، لغو، سادهکدگذاری، ترکیب، جداساز

گزینه است،  سازمانغالب  انتخابی  و  های  شده   مجدداً دهی 

می شکل مرحله  دهی  در  گردند.  ساده  ارزیابی  برای  تا  شوند 

ارزشارزیابی،   اعمال  از طریق  ارزشهای تصمیمفرد  -گیری و 

ای که  دهد و گزینهمیها را مورد ارزیابی قرار  های ذهنی گزینه

می انتخاب  دارد  را  ارزش  مطالعات بیشترین  در  نظریه  این  کند. 

با   زمان  جاییجابهمرتبط  زمینه  در  بیشتر   کاربرده به  جاییجابه، 

انتخاب شیوه  می تا  زمان  ]  17[  جاییجابهشود  که  چرا  -جابه؛ 

 عدم قطعیت بیشتری دارد.  جایی

پیش  صیفتو  منظوربه نیز  منطقی     نشک  نظریه بینی  و 

آجزن و  فیشبین  توسط  افراد  اختیاری  ارائه     ]  18[  رفتارهای 

تواند  کند که رفتار یک فرد میگردیده است. این نظریه بیان می

قدرت   پیش توسط  تعیینهدف  هدف  بنابراین  شود؛  کننده بینی 

ردی  رککا)  باشد. اهداف نیز توسط طرز نگرش به رفتارعمل می

رفتاری(   باورهای  )کارکرداز  ذهنی  هنجارهای  باورهای  و  از  ی 

می تعیین  )در طرز    درواقع   شوند.هنجاری(  اعتقادات  با  نگرش 

انچه آن نتایج  و ارزیابی اینکه چن  (وقوع نتایج متعدد  مورد احتمال

دهند بود  رخ  خواهد  بد  یا  خوب  چقدر  .  شودیم  نییتع  شرایط 

ئز اهمیت  حادر مورد اینکه سایر افراد  هنجار ذهنی نیز با باورها  

می میزان  فکر  و  دهد  انجام  باید  کاری  چه  فرد  یک  که  کنند 

شود. فرض بر این  انگیزه فرد برای همراهی با آن افراد تعیین می

هم   که  کلی  است  فرایندهای  با  اجتماعی  هنجار  هم  و  نگرش 

برای شکلتعیین می بنابراین  نگرش، فرض  شوند؛  به یک  دهی 

ا  افرادشود که  می باونتایج حاصل  ارزیابی  را جمعز  آوری  ر خود 

شکل  کهیدرحالکنند   فرض  برای  ذهنی  هنجار  یک  به  دهی 
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شدن    همراه  منظوربه ، انگیزه باوری هنجاری را  افراد شود که  می

 آوری کنند. با نتایج جمع

است.   قرار گرفته  انتقادات بسیاری  نظریه کنش منطقی مورد 

به  هگسترد  احتماالً مربوط  انتقادات  و  ترین  نگرش  میان  تمایز 

اساسی    هنجار است. مشکل  عمده یک مشکل    طوربه اجتماعی 

است؛   بحث  وجودبااین مفهومی  وجود  همچنان  تجربی  های 

برای درک مشکل مفهومی باید به یاد داشته باشیم  داشته است.  

نگرش و    طوربه ها  که  پیامدها  مورد  در  باورها  توسط  فرضی 

میارزیا تعیین  پیامدها  ذهنی    کهیدرحالشوند  بی  هنجارهای 

 شوند.  های افراد تعیین میتوسط باورهای هنجاری و انگیزه

رفتار   »نظریه  منطقی،  کنش  نظریه  گسترش  با 

به  پیش  منظوربه «  شدهیریزبرنامه   ( افراد  غیرارادی  رفتار  بینی 

-تعیینگیرنده کنترل کاملی بر تمامی عوامل این معنا که تصمیم

ندارد انتخاب  آجزن  (کننده  گردید.     ]  19[  توسط  نظیر مطرح 

رفتار   نظریه  در  اساسی  عامل  یک  منطقی،  کنش  نظریه 

، انگیزه یا هدف فرد برای انجام یک رفتار خاص  شدهریزیبرنامه 

شود که اهداف بر عوامل مرتبط با  است. در این نظریه فرض می 

وامل  بگذارند. این ع  تأثیررند،  گذامی  تأثیرانگیزه که بر رفتار فرد  

ک  درواقع هستند  این  به  نشانگر  مشتاق  میزانی  چه  تا  افراد  ه 

تالش برای انجام یک رفتار هستند. بر اساس یک قانون عام هر  

آن   اجرای  باشد،  بیشتر  رفتار  یک  انجام  برای  انگیزه  میزان  چه 

دارد.   بیشتری  چنانچه    وجودباایناحتمال  نظریه،  این  اساس  بر 

بار اختیاری  کنترل  تحت  میشد  فتار  فرد انگیزه  رفتار  در  تواند 

نمود پیدا کند؛ یعنی اینکه فرد به اختیار خود بتواند تصمیم بگیرد 

خیر.   یا  دهد  انجام  را  رفتار  آن  رفتارها وجودبااینکه  از  برخی   ،

است   بیشتر    خوبیبه ممکن  تحقق  کنند،  برآورده  را  تقاضا  این 

  نگیزه نظیر در ی به عوامل غیر مرتبط با ااهداف حداقل تا میزان

فرصت بودن  پول،  دسترس  زمان،  مانند   ( ضروری  منابع  و  ها 

دارد؛  مهارت بستگی   )... و  سایرین  مشارکت  این درمجموعها،   ،

نشان هستند.  عوامل  رفتار  بر  افراد  واقعی  کنترل    درواقع دهنده 

فرصت فرد  باشد  چنانچه  داشته  اختیار  در  را  منابع  و  قصد ها  و 

نیز   را  رفتار  باشدانجام  میان  داشته  آن تظار  انجام  در  که  رود 

  .  ]  20[موفق شود

 

 (] 21[) برگرفته از  شدهریزیبرنامه نظریه رفتار : 2شکل  

  نظریه رفتار بین فردی،  شدهریزیبرنامه نظیر نظریه رفتار  

را   هدف  عوامل    عنوانبه نیز  از  تعریف    ارتأثیرگذیکی  رفتار  بر 

   ]  22[  ، ترایاندیس شدهریزیبرنامه نظریه رفتار    برخالف   کند.می

می که  پیشزمانی  یا  توصیف  را  رفتار  را  خواهد  کند عادت  بینی 

کننده  دهد. وی عادت، هدف و شرایط تسهیلقرار می  مدنظر نیز  

تعیین  عنوانبه را   عامل  و سه  عادات  نمود.  پیشنهاد  رفتار  کننده 

تعامل  اهدا محیطی  عوامل  با  میقربر ف  را  ار  رفتار  که  کنند 

می میتسهیل  جلوگیری  آن  از  یا  هرچه بخشند  همچنین  کنند. 

قوی باشند،  عادات  می  تأثیرتر  کمتر  رفتار  بر  و اهداف  باشد 

را   عالقه  و  محبت  نظریه  این  عامل   عنوانبه برعکس.  سومین 
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بدین مکننده اهداف در نظر میتعیین این  عناست که یک  گیرد؛ 

 ی رفتار را دوست دارد یا از آن متنفر است.  انیزتا چه مفرد 

نگرش و  دهد که  نظریه رفتار بین فردی ترایاندیس نشان می

دارند  رفتار   مثبت  بهمبستگی  رابطه  مستق  نیاما  .  ستین  میآنها 

نگرش  اهداف  ،درواقع نه  مقدمات  و   .هستندرفتار  انجام  ها 

اس باور  این  بر  عاطفی  ترایاندیس  نگرشی،  عوامل  که    وت 

شوند و با عادات فرد و عوامل  اجتماعی قبل از انگیزه مطرح می

بخشند.  کنند و رفتار نهایی را شکل می ای تعامل برقرار میزمینه

،  عادت وجود نداشته باشد از    قبلهدف    کممکن است همیشه ی

قو  کی  ای به    یعادت  است  از  قیدق  ،رفتار  یبینپیشممکن  تر 

     .  ] 23[  مک کندف کهد کی

 . (] 24[)برگرفته از   مراحل نظریه رفتار بین فردی: 3ل  شک

شوارتز  هنجار  سازیفعال نظریه   توسط  شده      که  مطرح 

را   شخصی  هنجارهای  تعیین  عنوانبه است،  رفتار عامل  کننده 

می بیان  این  مشروط  خصمانه کند.  رفتار  توصیف  برای  نظریه 

استپ شده  هنجا ]  25[یشنهاد  ش.  طریق  رهای  از  خصی، 

شکل    کارگیریبه  اجتماعی  زمانی     گیرندمیهنجارهای  تنها  و 

می و  فعال  باشد  شده  آگاه  رفتارش  پیامدهای  از  فرد  که  شوند 

  . مسئولیت آنها را بپذیرد

فعال توصیف  نظریه  به  هنجار  نوعسازی  و رفتار  دوستانه 

  یبرا  مبنایی  عنوانبه تواند  یو م   دازدرپمی  زیستمحیط سازگار با  

مورد در  از    کاهش  پژوهش  قرار استفاده  استفاده  مورد  خودرو 

 زیست محیط خود را به نفع    ی شخص  راننده باید عالیق   را ی، زردیگ

بگذارد بنابرا  کنار  مشابه  عنوانبه   نیو  رفتارهای   شکلی  از 

نوع میاجتماعی  قرار  استفاده  مورد  این  طبق  گیرد.  دوستانه 

م  زیستمحیط   ردوستدا  یرفتارهانظریه،   به  توجه  با    زان یفرد 

چن   یو  یشخص  تیمسئول قبال  هنجار    یرفتار  نیدر  در  که 

  نکه ید. بسته به انشویم  نیی شود، تعی( منعکس مPN)  یشخص

او مطابقت دارد، ممکن    یشخص  هنجاربا    تا چه میزانی  رفتار فرد

  این نظریه،  نیه بر اگناه کند. عالو  یا  احساس غرور و  فرد  است

م فرایفرض  که  عامل   یساز فعال  ندیکند  دو  توسط  هنجار 

،  دیگرعبارتبه  ؛شودیم  نییتع   تیمسئول  ن ییاز عواقب و تع  یآگاه

ناش از مشکالت  فرد  برخ  ی اگر  ازاز  ،  باشد  خودآگاهی  رفتارها  ی 

او در ایجاد این مشکالت  با در نظر گرفتن سهم خود    یآگاه  نیا

اینکه   به  یم  ایآو  چنتواند  کند  یمشکالت  نیحل  همراه   کمک 

 . ] 26[شودمی

شناختی  ناسازگاری  فستینجر     نظریه  لئون  توسط     نیز 

مهم از  یکی  و  شده  نظریهمطرح  زمینه  ترین  در  روانشناسی ها 

می  آغاز  فرضیه  این  با طرح  نظریه  این  است.  که  اجتماعی  شود 

یگر مرتبط یا  توانند با یکدهای مختلف از یک پدیده میشناخت

باشن شناغیرمرتبط  دو  اگر  سازگار د.  یا  باشند  مرتبط  با هم  خت 

از   ناسازگار، دو شناخت سازگار هستند چنانچه یکی  هستند و یا 

سازگار هستند چنانچه از هم تبعیت نکنند.  دیگری تبعیت کند و نا

به فرد می را  این انگیزه  ناسازگاری و ناهماهنگی  دهد که  وجود 
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تواند از  می  سازگاریدهد. ناناسازگاری را کاهش    تالش کند این

شناختطریق حذف شناخت اضافه کردن  ناهماهنگ،  های های 

 های متناقض و یا افزایش اهمیتجدید، کاهش اهمیت شناخت

شناخت شناخت یک  اینکه  احتمال  یابد.  کاهش  متناقض  های 

در   مقاومت  از طریق  کند  تغییر  ناهماهنگی  برای کاهش  خاص 

    .]  27[شودتغییر شناخت تعیین میبرابر  

بینی فرد از تغییر رفتار  یکی دیگر از نظریاتی که ارزیابی پیش

داده  مدنظررا   تغییر،  است  قرار  مدل  که    مراحل  توسط  است 

دیکلمنته و  که      پروچاسکا  مرحله  بر شش  و  است  شده  مطرح 

اتفاق می رفتار  تغییر  آن  اندیشیدن،   تأکیدافتد  طی  از  قبل   دارد: 

تمرار و پایان. در مرحله قبل از اس  مل، اندیشیدن، آماده شدن، ع

مشکالت  از  که  چرا  نیست  رفتار  تغییر  افراد  هدف  اندیشیدن، 

ارند یا در حالت انکار قرار دارند. در  ند  خودآگاهیمرتبط با رفتار  

 صورت وجود اطالعات و فشارهای اجتماعی، افراد ممکن است  

 

 

 

 

 

 

یشیدن در  سپس به اند   . ]  28[  شوند  خودآگاهاز عواقب رفتار  

گزینهخ معایب  و  مزایا  و  بپردازند  رفتاری  تغییرات  های صوص 

مرحله دهند و آماده تغییر رفتار شوند. در  قرار    مدنظرمختلف را  

شوندآماده مشاهده  است  ممکن  رفتاری  تغییرات  برخی    سازی، 

انجام     . ]  25[ بعد  مرحله  در  رفتاری  تغییر  برای  اجرایی  برنامه 

رمی تغییرات  که  هستند.   وضوحبهفتاری  شود  مشاهده  قابل 

مداخالت   طراحی  در  است  ممکن  استمرار  یعنی  بعد  مرحله 

رف  خصوصبهرفتاری   با  شدن  درگیر  حین  روی در  از  تارهای 

کند از  عادت، بسیار مهم تلقی شود. در این مرحله فرد تالش می

زمینه حفظ  کند.  امتناع  گذشته  رفتار  به  تغییر  ک  ایبازگشت  ه 

تبدیل به عادت  رخ می  آن  دررفتار   دهد برای اینکه رفتار جدید 

شود، حائز اهمیت است. سپس رفتار جدید هنجارهای شخصی را  

می تا  تغییر  به دهد  گذشته  نامطلوب  رفتار  به  برگشت  احتمال 

دهی به مداخالت رفتاری  حداقل برسد. این مدل در جهت شکل

-ثال دوچرخهاست )برای مرده شده  به کار ب  جایی جابهدر زمینه  

    .] 15[ سواری در دارالسالم(

 

 (. ] 24[مراحل مدل تغییر ) برگرفته از: 4شکل  
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 گرا نظریات محیط :1فصل 

الگوهای رفتاری و   ارائه شده در خصوص  از نظریات  شماری 

  دارند.   بسیاری  تأکیدافراد بر نقش محیط    جاییجابهخاص    طوربه 

ا نکته  این  ایذکر  که  است  در  لزامی  ریشه  بیشتر  نظریات  ن 

از  وحمل و  داشته  یاد کرده  جاییجابهنقل  با عنوان سفر  شهری 

 اند.  

  3D  با   عوامل مرتبط    اورند که  بر این ب  کوکلمنسرورو و  

با  ) طراحی(  تنوع،  مرتبط    جایی جابهتراکم،  افراد  سفر  رفتار  و 

مسکونی است؛  یزان فشردگی محالت  هستند: منظور از تراکم م

باع   »محالت افزایش  فشرده«  و  موتوری  سفرهای  کاهش  ث 

حمل از  استفاده  و  غیرموتوری  می سفرهای  عمومی  شوند.  ونقل 

بیشتر  محالت فشرده همچنین پارکینگ کمتر، اختالط کاربری 

دهند؛  درآمد را در خود جای میو درصد بیشتری از خانوارهای کم 

عواملی   خودر مجموع  از  استفاده  می  وکه  کاهش  بین  را  دهند. 

  29[ تراکم و زمان و مسافت سفر نیز همبستگی منفی وجود دارد

نشان  .] که  کاربریدهنده  تنوع  طریقی  اختالط  به  نیز  است  ها 

سفر   تقاضای  بر  دادن  می  تأثیرمشابه  قرار  مثال  برای  گذارد؛ 

شبانه محلهفروشگاه  در  باعث تشوها میروزی  به  تواند  افراد  یق 

ای پیاده و با دوچرخه شود که جایگزین سفرهای با  سفرهجام  ان

می از    منظوربه   . ]  30[  شوند خودرو  شماری  تنوع،  ارزیابی 

مثال شاخص نسبت اشتغال   عنوانبه اند؛  ها پیشنهاد شدهشاخص

آنتروپی   شاخص  مسکن،  بین  کمی  منظوربه به  تعادل  سازی 

و  گونه زمین  کاربری  مختلف  تشابه  های  عدم    ورمنظبه شاخص 

کاربری دادن  قرار  نشان  یکدیگر  مجاورت  در  که  مختلفی  های 

توان محالت را به  ف عامل طراحی نیز میتوصی  منظوربه .  دارند

حومهگستره محالت  از  تقسیمای  نئوسنتی  محالت  تا  بندی ای 

حومه محالت  ویژگینمود.  تنوع  ای  پایین،  تراکم  نظیر  هایی 

طراحی   و  وخودرومحدود  دارند  با  محور  نتیجه  تولید  در  عث 

بیشتر   می  ویژهبه سفرهای  خودرو  همچنین   . ]  31[  شوند با 

شود. برخی از  ها نیز میطراحی شامل طراحی محالت و خیابان

دهند خصوصیات طراحی تنها بر انتخاب شیوه  مطالعات نشان می

تفریحی   یا  اجتماعی  هدف  با  سفرهای  در  افراد    تأثیرگذار سفر 

کاری   سفرهای  و  طراست  از خصوصیات  -می  تأثیراحی  کمتر 

کوکلمن.  پذیرند و  که   (1997)سرورو  باورند  این  بر  همچنین 

در   درخت  کاشت  نظیر  شهری  طراحی  ساده  اقدامات  از  برخی 

بسزایی بر تشویق افراد به استفاده از    تأثیر تواند  بان میامتداد خیا

همچنین  شیوه و  باشد  داشته  غیرموتوری  پایداری های  باعث 

    .]  31[ ونقل شودالگوهای حمل بیشتر

و فرم    جاییجابهارتباطات کلیدی بین    نیز  مطابق نظر بانیستر

مرتبط با  عامل  5عامل مرتبط با کاربری زمین و  6شهر در قالب 

می توصیف  سفر  کاربری  الگوهای  با  مرتبط  عامل  شش  شود. 

سکونتگاه اندازه  شامل:  کاربریزمین  شدت  اختالط    ها،  زمین، 

های ها، دسترسی محلی به زیرساختعدم تمرکز فعالیتری،  کارب

الگوهای   پارکینگ است؛ پنج عامل مرتبط با  تأمین ونقل و  حمل

نی سفر، شیوه سفر، زمان سفر  سفر نیز شامل مسافت سفر، فراوا

بدین   نیز  زمین  با کاربری  مرتبط  است. عوامل  انرژی  و مصرف 

اندازه سک گسونتگاهشرح هستند:  بر  که  مها  مشاغل  و  تره  حلی 

 است    تأثیرگذار توانند مورد حمایت واقع شوند،  خدماتی که می

ها، میزان جمعیت و  دو شاخص مرتبط با اندازه سکونتگاه  .]  32[

فاصله از محل سکونت تا مرکز شهر هستند. بر اساس بسیاری از  
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افراد سکونت  محل  از  فاصله  افزایش  شده،  انجام  تا    مطالعات 

اف با  شهر  افمرکز  سفر،  مسافت  با  زایش  سفرهای  نسبت  زایش 

نقل همراه است.  وخودرو و افزایش مصرف انرژی در بخش حمل

تغییر   با  طرز چشمگیری  به  نیز  و  فراوانی سفر  خانه  بین  فاصله 

نمی تغییر  شهری  بیشتر تراکم  . ]  33[   کندمرکز  جمعیتی  های 

ها را مرار انجام فعالیتگسترش ارتباطات اجتماعی و است  فرصت

دهند و در نتیجه نیاز برای انجام سفرهای با مسافت  افزایش می

می کاهش  را  بیشتر  طوالنی  تراکم  با  توسعه  الگوهای  دهند. 

بین منازل، خدمات، اشتغال و سایر فرصتمسافتمتوسط   ها ها 

-دهند و در نتیجه مسافت سفر نیز کاهش پیدا میرا کاهش می

ب تراکم  عملکند.  برای  حماال  از  ولکرد  استفاده  و  عمومی  نقل 

مناسبوحمل عمومی  می نقل  نتیجه  تر  در  و  بر    تأثیراتیباشد 

دهند که ز نشان میانتخاب شیوه سفر دارد. برخی از مطالعات نی

بنزین وجود   تراکم جمعیت شهری و مصرف  میان  مثبتی  رابطه 

باورنحالبااین   .دارد این  بر  مطالعات  از  برخی  رابطه  ،  هیچ  که  د 

     .] 34[ اکم جمعیتی و فراوانی سفرها وجود ندارداداری بین ترمعن

پژوهشعلی  وجود  تراکم رغم  میان  ارتباط  که  متعددی  های 

کرده ثابت  را  سفر  الگوهای  و  بانیستر    ازنظراند،  جمعیتی 

به  پژوهش و  هستند  نوشهرگرایی  سمت  به  حرکت  حال  در  ها 

  تأکید   شهری  محیط   تراکم بر کیفیتصرف بر مقوله    تأکیدجای  

است.    تأثیرگذارنیز بر میزان تقاضای سفر    دارند. اختالط کاربری

نشان بریتانیا  در  شده  انجام  چشمگیر  مطالعات  ارتباطات  دهنده 

می سفر  هر  در  انرژی  مصرف  و  کاربری  اختالط  باشند.  میان 

با   تراکم  که  است  شده  بحث  مطالعات  از  برخی  در  همچنین 

تباط است چرا که معموالً محالت  ار  در   ینوعبه ط کاربری  اختال

؛  دهندری را در خود جای میهای ریزدانه بیشتتر، کاربریمتراکم

نمی  ازنظر اما   کاربری  اختالط  نیز  مطالعات    تأثیرتواند  برخی 

وجود تسهیالت  .]  35[   چشمگیری بر الگوهای سفر داشته باشد

نیاز به سفرهای با م    ضوح وبه سافت طوالنی را  و خدمات محلی 

می شیوهکاهش  توسط  سفرها  اینکه  احتمال  و  های دهد 

می افزایش  را  شوند  انجام  فروشگاه، غیرموتوری  وجود  دهد. 

ایستگاه حمل با  نئو ومجاورت  توسعه  و  سنتی برخی  نقل عمومی 

-هایی هستند که به تغییرات در الگوهای سفر منجر میاز مثال

ریزان و  ها، برنامهتتوسط دولانجام شده    رغم اقداماتشوند. علی

ارتقاء   برای  شهری  شهری    جاییجابهطراحان  ساکنین  پایدار، 

می  مخصوصاً زندگی  خود  خانواده  با  که  همچنان  آنهایی  کنند، 

می ترجیح  را  دساکی  کول  خیابانی  امنیت  ساختار  که  چرا  دهند 

  36[   کندتری را برای آنان فراهم میبخشبیشتر و محیط لذت

شبکه  مجاورت همچنین    .] حملبا  الگوهای  وهای  بر  نیز  نقل 

انرژی   مصرف  میزان  بر  نتیجه  در  و  است.    تأثیرگذارسفر 

ها  جاده   خصوصبه نقل اصلی،  وهای حملدسترسی بهتر به شبکه

می افزایش  را  سفر  سرعت  ریلی  شبکه  تحت  و  مسافت  و  دهد 

یک   در  می  زمانمدتپوشش  گسترش  را  افزایش  دهد.  ثابت  با 

ایستگاه اتوبوس، نسبت سفرهای با خودرو    تریننزدیکه از  فاصل

-سیاست.  یابدافزایش و نسبت سفرهای غیرموتوری کاهش می

نیز    تأمینهای   سفر    تأثیرپارکینگ  شیوه  انتخاب  بر  مستقیمی 

سیاست این  همچنین  بلندمدت  دارند.  در  بر    تأثیرها  مستمری 

(  1997مکاران )  . کیتامورا و هدارندفراوانی سفر و مسافت سفر  

به این نتیجه رسیدند که با افزایش دسترسی به پارکینگ، تعداد  

    .]  37 [یابد سفرهای افراد افزایش می
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از سه جزء کلی  محیط ساخته  (2005)هندی   را متشکل  شده 

حمل سیستم  زمین،  کاربری  میوالگوهای  طراحی  و  داند.  نقل 

زمین   کاربری  توزیع الگوهای  فعالیت  به  انسانی  فضایی  های 

حمل سیستم  دارند؛  زیرساختواشاره  به  و  نقل  فیزیکی  های 

حمل شبکه  که  میوخدماتی  شکل  را  ارتباطات  نقل  و  دهند 

فعالیت بین  برقرار میفضایی  به  ها  نیز  طراحی  دارد.  اشاره  کنند 

زیباییکیفیت با  های  و  دارد  اشاره  شده  ساخته  محیط  شناختی 

کارب سیسالگوهای  و  زمین  حملری   خصوصبه نقل  وتم 

همساختمان خیابانی  مناظر  و  داردها    ،هندی  ازنظر.  پوشانی 

دو    به حداقل    کیتفک  رقابلی غ  طوربه کاربری زمین  نقل و  وحمل

یکدیگر اساس  شیوه با  )شکل    ی  هستند  ارتباط  اول،  5در   .)

سوحمل  یهایگذارهیسرما و  بر  استینقل  توسعه    یالگوهاها 

بزرگراه گسترش  محور  در امتداد    یتوسعه تجارگذارند:  یم  رتأثی

تقسابدییم آزادراه جد  دیجد  ماتی،  افتتاح  از  می  دیپس  -ایجاد 

-تقاطع معابر متمرکز می در    هابنزینپمپو    دیمراکز خر  شوند،

پراکندهنقل  وحمل  یها یگذارهی، سرماطریق   نیا  به  شوند. -در 

نقش   میرویی  آنها  اما    عنوانبه لقوه  با  طوربه نند  توا دارند 

پراکنده با  مقابله  جهت  شوند.  راهبردهایی  استفاده  ،  دومرویی 

  ی نواحی : طراحدندهیسفر را شکل م  یالگوها  ، توسعه  یالگوها

کند. یم  ل یچالش تبد  کیرا به    یروادهینقل و پوحمل  یاحومه

رانندگتراکمکم  هایتوسعهدر  ها  یکاربر  نیب  جدایی را    ی، 

درپراکنده،  ترتیبینابه کند.  یم  یضرور به وابستگ  رویی    ی 

داردخودرو   سنقش  اما  برا  ییهااستی،  با    یکه  -پراکندهمقابله 

ی  توانند به کاهش وابستگیم  قوهبال  طوربه اند  شده  یطراح  رویی

ابط  رو  این  از   نظریات ارائه شده  کهدرحالیخودرو کمک کنند.    به

تجندکنیم  تیحما  اآشکار شواهد  ت  یرب ،  کمال  متفاوت    عجببا 

هستند. نتایج مختلف جای زیادی را برای بحث بین پژوهشگران  

 . ]  38[   گذارندباقی می

 ( ] 38[ برگرفته از مدل ارائه شده توسط هندی ): 5شکل  

و  گ و  نو روس  تنوع  تراکم،  عامل  سه  بر  عالوه  معتقدند  وی 

بر   نیز  دسترسی  سفر  اییججابهطراحی،  رفتار    تأثیرگذار افراد    و 

فعالیت به  دستیابی  توانایی  به  دسترسی  مکاناست.  یا  از  ها  ها 

های مختلف سفر اشاره دارد. برخی  طریق یک یا ترکیبی از شیوه

خانوارهایی که در مناطق  اند که  از مطالعات به این نتیجه رسیده

 طوربه ند  کنمسکونی با نرخ باالتر دسترسی به اشتغال زندگی می

دارند  متوسط کمتری  خودرو  از  ]  39[   تعداد  برخی  همچنین  ؛ 

رسیده نتیجه  این  به  به  مطالعات  بیشتر  دسترسی  داشتن  که  اند 

حملحمل با  بیشتری  سفرهای  انجام  باعث  عمومی  ونقل  ونقل 

 . ] 37[ شود عمومی می

که   است  باور  این  بر  کاربری  عوامل    شتریبلیتمن  با  مرتبط 

چند    طوربه و  ارند  د  یمتوسط   یفرد  تتأثیرا  زمین فقط  معمول 

این عوامل   دهند، امایقرار م  تأثیردرصد از کل سفرها را تحت  

توانند  یرشد هوشمند م  کپارچهی یها. برنامهاثرات تجمعی دارند

را  و    هینقل  لیوسا  تیمالک و    20-40  سفر  دهند  کاهش  درصد 

قابل    زانیبه م  را  ینقل عموموو حمل  یسوار، دوچرخهیروادهپی

چنانچه    دهند  ش یافزا  یتوجه  ساو  بهبود    ها استیس  ریبا  نظیر 

حمل قیمتوخدمات  و  عمومی  حملنقل  کاراتر  نقل  وگذاری 

بر    . بیشتری خواهند داشت  تأثیرات همراه شوند   لیتمن  همچنین 
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این باور است که در ارزیابی اثرات عوامل مرتبط با کاربری زمین  

اثرات شود.  دقت  مقیاس    باید  اساس  زمانی  بر  و  جغرافیایی 

چشم ویژگیتحلیل،  مانند  خاص  شرایط  و  جمعیت اندازها  های 

  توجه  بیشترین  وی، تراکم  ازنظر شناختی محدوده متغیر هستند.  

.  است  متوسط   آن بر سفر   تأثیرات  گرچه   کند، می  جلب  خود   به  را

دسترسی)   دیگری  عوامل  با  معموالً  تراکم   ای، منطقه  نظیر 

( پارکینگ  مدیریت  نقل،وحمل  یستمس  تنوع  کاربری،  اختالط

سفر   تأثیرات  یکدیگر   کنار  در  که   است  مرتبط بر  .  دارند  زیادی 

تراکم    میان   که  است   مهم  روازاین ویژگی    عنوانبه تعریف  یک 

گسترده تعریف  و  نامیده جداگانه  فشرده  توسعه  اغلب  که   ( تر 

مرتبط  می سایر خصوصیات  شامل  که  قائل  ت  شودمی شود(  مایز 

   .] 40[ شد

 

 تکثرگرا نظریات 

نیز   نظریات  از  شماری  اساس  چند   جاییجابهبر  مفهومی 

مختلف    هایمؤلفهای است که از ترکیبی از  سطحی و چند الیه

    وایت و حداد ، نظریه ماسلیکی از این نظریاتتشکیل شده است.  

آن   خروجی  که  م  صورتبه است  سطوح   جایی جابهتعدد  مدل 

افراد را در ارتباط    جاییجابهو حداد  وایت  است. ماسل  مطرح شده

فردی   تقاضای  داده  مدنظربا  مختلف   قرار  انگیزه  سه  اهمیت  و 

شیوه  جاییجابه به  دادهسلسله  را  نشان  قاعدهمراتبی  در  ی  اند. 

معنای   جاییجابههرم،   به  که  دارد  وجود  سود  کسب  هدف  با 

نقطه    جاییجابه آ  Bبه    Aاز  حداکثر  و  با  ارزانی  کارایی سانی، 

است. زمانی که این مورد تحقق پیدا کند، نیاز به متحرک بودن  

انگیزهبه   دارد   تأثیرگذارهای  دلیل  قرار  اهمیت  بعدی  درجه    در 

(. سطح  جاییجابه)برای مثال کسب استقالل و آزادی از طریق  

نیز   زیبایی  جاییجابهسوم  انگیزه  با  با  هم  که  است  شناختی 

با  عوامل درو بیرونی مرتبط است.  نی سفر و هم  تماشای جهان 

 نشان داده شده است.    6این مدل در شکل 

-

 

از  جایی در سالمندان )برگرفته سطوح مختلف نیازهای جابه: 6شکل  

 ]41 [ ) 

 

نمودند و  مدل خود را تکمیل    2018ماسلوایت و حداد در سال  

سوم به سه دسته  سطح    جاییجابه  ، نیازهایشدهدر مدل تکمیل

صرفاً    جاییجابه هدف   (   جایی جابهاست(،    جاییجابهجنبشی 

  ( و  دست  منظوربه  جاییجابهجذاب  زیبا(  مقاصد  به  -جابهیابی 

)    جایی )شکل    جاییجابهتخیلی  است  شده  تقسیم  هدفمند( 

 . (7 شماره
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 (] 41[نبع: و حداد )ممدل تکمیل شده ماسلوایت  :7شکل  

از نظریات    1صل  ف -جابهمدل مخروطی    تکثرگرایکی دیگر 

ارائه شده بر  است. وبر و همکاران    توسط وبر و همکاران  جایی 

مختلف   سطوح  پیشنهاد  جایی  جابهاساس  مخروطی  مدل  یک 

تعیینداده عامل  پنج  الیه  هر  )ادراکیکننده  اند.  شناختی،  دارد 

فیزیکیروانی زیستاجتماعی،  همراه  محی،  به  مالی(  و  طی 

که   فردی(  زندگی  )تاریخچه  بیوگرافی  و  فرهنگ  جنسیت، 

شوند؛ هر کدام از این  مقطعی در نظر گرفته می  تأثیرات   عنوانبه 

به شیوه بر  پنج عامل  و  می  تأثیرجایی  جابههای مختلفی  گذارند 

برای   را  امکاناتی  و  الیهجایی  جابهموانع  ایجاد در  مختلف  های 

 (.   8شماره شکل کنند ) می

عوامل    ازنظر  همکاران،  و  با    جاییجابهبر    تأثیرگذاروبر 

دارند؛   متقابل  ارتباط  با    عنوانبه یکدیگر  مرتبط  تغییرات  مثال، 

العمل افزایش سن مانند ضعف در بینایی یا افزایش زمان عکس 

چالش همراه  زیستبه  شرایط  توسط  شده  ایجاد  محیطی های 

برای  ر  جاییابهجتوانند  می  ( کنند  خطرناک  خاص  شرایط  در  ا 

هوایی نامساعد و  ومثال رانندگی در هنگام شب یا در شرایط آب

ابعاد   ازآنجاکهسطوح لغزنده در روشنایی محدود(.  روی روی  پیاده

بر  خودکارآمدی  مثال  برای   ( هستند  مرتبط  هم  با  مختلف 

ثال د ) برای ماست(، تغییر در یک بع  تأثیرگذارعملکرد فیزیکی  

قابلیت بر  که  شکسته  زانوی  فیزیکی  یک  گذارد(  می  تأثیرهای 

ها و مسیر  بگذارد ) برای مثال پله  تأثیرممکن است بر سایر ابعاد  

کند مانع ایجاد کنند(.  بیرونی برای فردی که از واکر استفاده می

کمک برای   تأمینممکن است از طریق    جاییجابهدر این مثال،  

ای محیطی ) برای مثال عصا برای استفاده هبا چالش  کنار آمدن

نی با مسافت اسکوتر برای استفاده در سفرهای بیرو  و یا  هادر پله

 . ] 9[ کوتاه( ارتقاء پیدا کند

 (] 9[ :) منبع  جاییجابه : مدل مخروطی 8شکل  

کی  های اکولوژیک هستند. ی، مدلهااین مدلروهی دیگر از  گ

  2016توسط ماسلوایت در سال    جاییجابهی اکولوژیک  هااز مدل

در   سالمند  فرد  با  که  است  شده  شروع پیشنهاد  مدل  مرکزیت 

و  می قوانین،  هدایره  صورتبه شود  سمت  به  متمرکزی  ای 

برنامه و  میسیاست  گسترش  حملها  تمهیدات  و  ونقل یابد 

(. یک  9اره  عمومی بین آنها در نظر گرفته شده است) شکل شم

الیهم وجود  اکولوژیک  رویکرد  خصوص  در  اصلی  های  شکل 

تواند انجام مداخالت  پیچیدگی میباشد. بسیار و پیچیدگی آن می

ارتقاء   بخش    جاییجابهبا هدف  اینکه در کدام  افراد و شناسایی 

باید انجام شوند را دشوار کند.   ساختار و در کدام الیه مداخالت 

اکولمدل اجتماعی  و  وژیکی در مطاهای  بهداشت  با  مرتبط  لعات 

 . ] 42[ سالمت بسیار پرطرفدار هستند
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در دوره سالمندی   جاییجابهونقل و مدل اکولوژیک حمل: 9شکل  
 (.] 42[ منبع:)

سیستم   کارایی  بر  نیز  همکاران  و  تمرکز    جاییجابهبوخاردت 

را در    جاییابهجرایی سیستم  بر کا  تأثیرگذاراند. آنها عوامل  کرده

تئوری   داده  5Aقالب  بودناند:   ارائه  خدمات آیا    موجود 

خدمات  یونقلحمل ساعات  و  روزها  آیا  و  دارد  آن  وجود  رسانی 

استفاده نیازهای  به  پاسخگویی  استبرای  مناسب     . کنندگان 

نظریه رضایت مشتری  قابل قبول بودن اساس  بر  معیار  این   :

و   است  شده  ایمنی،  عوا   برگیرندهدر مطرح  تمیزی،  نظیر  ملی 

ها و آموزش کارکنان و  ایستگاهنگهداری وسایل نقلیه و  وضعیت  

حمل خدمات  است.  باشند،  رانندگان  اتکا  قابل  بایستی  ونقل 

مکان تمام  به  و  باشند  داشته  معقولی  انتظار  مورد ساعات  های 

افراد کنند.  خدمات  ، نظر  دسترسیرسانی  این  قابلیت  به   :

افراد  معنا که  حمل  راحتیبه بتوانند  ست  خدمات  ونقلی  به 

د و از آنها استفاده کنند. قابلیت دسترسی شامل  دسترسی پیدا کنن

پلهویژگی ارتفاع  نظیر  نقلیه  وسایل  فیزیکی  صندلی،    های  و 

ایستگاه تا  زندگی  محل  به  فاصله  دسترسی  همچنین  و  ها 

: بدین  گاریساز  باشد.اطالعات مورد نیاز جهت انجام سفر می

آیا خدمات  م که  استفاده  ونقلیحملعناست  نیازهای خاص  -به 

کنندگان نظیر قرار دادن ویلچر و واکر پاسخگو هستند. سازگاری  

-ریزی برای سفر انعطافهمچنین به این معناست که در برنامه

باشد.   داشته  وجود  بودنپذیری  استطاعت  پایین قابل  به   :

هزینه کرایهبودن  و  ای  یدتأکها  ها  و  مختلفی  نکه شیوهدارد  های 

 . ] 43[ ار افراد قرار گیردجهت پرداخت کرایه بایستی در اختی

را   تئوری  این  همکاران  و  از  خالصه  عنوانبه بورخاردت  ای 

-های حملبر کیفیت ارائه خدمات سیستم تأثیرگذارهای شاخص

اضافه  ونقل می تئوری  این  به  نیز  را  دیگر  عامل  سه  آنها  دانند. 

ارزیابی و دستاورد. گزینهل گزینهاند شامهردک دهنده  ها نشانها، 

استفاده حملوابستگی  خدمات  به  میوکننده  خاص  باشد؛  نقل 

استفاده تمایل  و  عالقه  به  ارزیابی  خدمات  توصیه  برای  کننده 

دستاورد   و  افراد  بر    تأثیرسایر  خدمات  و   جاییجابهکلی  فرد 

 . دهد ار میقر تأکیدبهزیستی او را مورد 

گذشته،    یط دهه   خصوص در    یاگسترده  هایپژوهشچند 

زمین  یالگوها  میانتعامل   گرفته    جاییجابهو    کاربری  صورت 

ب  ییشناسا  ،]  44[  استد  ازنظر  .است  ات یخصوص  نیروابط 

الگوها  زمین  یکاربر پ  یو  که    است   دهی چیسفر  دلیل  این  به 

مخت عوامل  با  اغلب  مختلف  زمین  کاربری  لف خصوصیات 

ا اجتماعی اجتماعی  خصوصیات  و  هستند  مرتبط  قتصادی 

بگذارند. تنوع و    تأثیراقتصادی نیز ممکن است بر الگوهای سفر  

تغییر در خصوصیات اجتماعی اقتصادی در ایجاد روابط دقیق بین  

کند  مشکل ایجاد می   خصوصیات کاربری زمین و الگوهای سفر

م نواحی  در  سفر  الگوهای  مقایسه  پیچیدگی  افزاو  را  یش  ختلف 

میان  می تعامالتی  که  دارد  وجود  امکان  این  همچنین  دهد. 

خصوصیات کاربری زمین و خصوصیات اجتماعی اقتصادی وجود 
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می اضافه  موضوع  این  به  بیشتری  پیچیدگی  که  باشد  -داشته 

در    ازنظر .   ]  44[کند شده  انجام  مطالعات  از  بسیاری  استد، 

-ان نمیبی  صریح  طوربه خصوص کاربری زمین و الگوهای سفر  

اقتصادی  کنند که ویژگی با عوامل اجتماعی  های کاربری زمین 

نیز   سفر  الگوهای  بر  که  هستند  مرتبط  در    تأثیرمختلف  دارد.  

آنها تالش نمی بین  نتیجه  خصوصیات کاربری   تأثیراتکنند که 

شوند.   قائل  تمایز  اقتصادی  اجتماعی  عوامل  و  نتیجه،  زمین  در 

-( بیان می10است ) شکل شماره    ارائه کرده  استد در مدلی که

خصوصیات  بین  سنتی  معلولی  علی  ارتباط  جای  به  که  کند 

اقتصادی  اجتماعی  خصوصیات  سفر،  الگوهای  و  زمین  کاربری 

 قرار گیرند.  مدنظرافراد نیز بایستی 

 

 (] 44[ :: مدل ارائه شده توسط استد) منبع10شکل  

و   که   نیز  (1997)  همکارانکیتامورا  هستند  باور  این  بر 

بسیار زیادی بر رفتار   تأثیرمتغیرهای مرتبط با طرز نگرش افراد  

سازی ارتباطات متقابل  یکپارچه  منظوربه سفر آنها دارد و بنابراین  

و خصوصیات   اقتصادی  اجتماعی  خصوصیات  و  زمین  کاربری 

-مدل نشان میاند. این  را ارائه نموده  11ها شکل شماره  نگرش

دهد که به جای در نظر گرفتن سه بعد در مطالعات رفتار سفر،  

بین الگوهای سفر    دوطرفهفلش  بایستی به چهار بعد توجه نمود.  

این عوامل بر    دوطرفه  تأثیراتها و ترجیحات، حاکی از  و نگرش

می فرد  سفر  شیوه  مثال  برای  است؛  تحت  یکدیگر    تأثیر تواند 

آن مورد  در  فرد  ق  شناخت  خاص  طریقی  شیوه  به  و  گیرد  رار 

می  نیز  سفر  الگوی  نگرش  مشابه  یک  به  فرد  شود  باعث  تواند 

 . ] 45[ بند بماندخاص پای

  :بر الگوهای سفر ) منبع  تأثیرگذار: مدل یکپارچه عوامل 11شکل  

]45 [) 

بور   تأثیرگوذاربررسی نظریات ارائه شده در خصووص عوامول  

دو  درمجمووعهوا کوه ایون نظریوه  دهدمی  افراد نشان  ییجاجابه

انود. قورار داده  مودنظرمحیطوی و ذهنوی را    هایمؤلفوهدسته از  

ها، سود حداکثر، ارزشنقش عواملی نظیر   عمدتاًگرا ذهننظریات 

عادات، اهداف، کنترل رفتاری، هنجارهوا، انتظوارات، احساسوات، 

ی و شناخت رفتارجایگاه اجتماعی، طرز نگرش، شناخت محیطی 

دهنود؛ در مقابول قورار موی  مدنظرافراد    جاییجابهرا بر الگوهای  

شوده نظیور محیط سواختهگرا بر عوامل مرتبط با  نظریات محیط

دسترسی، تراکم، اختالط کاربری، طراحی شهری، رشد هوشمند، 

ها، مرکزیت، تنووع و نقل، پراکنش کاربریوهای حملزیرساخت

ای نیز بر مجموعوه  تکثرگراریات  دارند. نظ  کیدتأ  اندازه سکونتگاه

را مفهوومی چنود  جواییجابوه درواقعدارند و   تأکیداز این عوامل  
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کنند که عوامول مختلفوی در ای توصیف میسطحی یا چند الیه

باشد. در شکل شوماره   تأثیرگذار  تواند بر آنهای مختلف میالیه

  سیر زمانی این نظریات نشان داده شده است.  12

 : سیر زمانی نظریات مطرح شده 12شکل  

 

 گیرینتیجه

الگوهای  با  مرتبط  نظریات  بر  مروری  به  پژوهش  این  در 

و   و    جاییجابهرفتاری  شد  پرداخته  بر    تأثیرگذار  هایمؤلفه افراد 

بر اساس این نظریات استخراج گردید. تحلیل محتوی   جاییجابه

دا نشان  نظریات  نظریااین  این  که  دو   تأثیربه    درمجموعت  د 

از عوامل ذهنی و محیطی بر   )شکل  توجه دارند  جاییجابهدسته 

این دو دسته    تأثیرعالوه بر    که الزم است ذکر شود  (.  13شماره  

نیز    خودخودیبه  هامؤلفه افراد، این    جاییجابهبر الگوهای    مؤلفه

ارتباط هستند.   در  عینی می   هایفهمؤلکه    ایگونه به با یکدیگر 

بر  نتوان نگاهی    تأثیرگذارذهنی    هایمؤلفه د  داشتن  باشند. 

یکپارچه به مجموع این عوامل بسیار حائز اهمیت است چرا که  

ی  بر یک دسته از عوامل و غفلت از دسته  تأکیدبعدی و  نگاه تک

می برای  دیگر،  زیادی  مشکالت  ایجاد  باعث   جایی جابهتواند 

افرادگروه مختلف  آسیبهگروه  ازجمله  های  مانند  ای  پذیر 

   سالمندان شود.

که   شود  ذکر  است  با  الزم  مرتبط   میمفاهجایی  جابهنظریات 

که لزوماً   انداستخراج کرده  هااز رشته  یاگسترده  فیخود را از ط

  ی همان اصطالح را با معان  ایاما اغلب    ستند،یسازگار ن  گریکدیبا  

  ک ی  یرا برا  یطالحات مختلفاص  ایپوشانند،  یمتعدد و متفاوت م

در مورد   کههنگامی  ویژهبه امر    نیاکنند.  یارائه م  ندیفرآ  ای  یش

شود،  یصحبت م  یستمیس  ای  یدر سطح شخص  رییتغ  یندهایفرآ

است پژوهشچشم . صادق  ماهیت  و   ایرشتهمیانهای  انداز 

در ارتباط با میزان یکپارچگی در    خصوصبه جایی  جابهمرتبط با  

رشته گزبین  و  مختلف  روشینههای  نیاز  های  مورد  شناسی 

مایلز است.  گسترده  بحث  مورد  همکاران  همچنان  بر  ]  46[  و 

قبلی   مشارکت  پروژه  خوداساس  مشارکت  در  حاصل  که   5ای 

از مهندسین حمل ریاضیوساله گروهی  دانشمندان نقل،  و  دانان 

پارادایم در مفهومیعلوم   تغییر  ایجاد  با هدف  و    سازیاجتماعی 

خص در  مجموعه پژوهش  بود  سفر  رفتار  تغییرات  از  وص  ای 

-های میاننظریات جالب را در خصوص مزایا و معایب پژوهش

دادهجایی  جابهای  رشته که  اند.  ارائه  هستند  باور  این  بر  در  آنها 

گرفتن   دهیچیپ  هایرهیزنج  جهینت   عنوانبه جایی  جابه  نظر 

آنها منعکس  یاریکه بس  یریگمیتصم   ،یتماعاج  طیکننده شرااز 

ماد  یفرهنگ تحق  یو  دامنه  هستند،  س  قاتیافراد  را  استیو  ها 

از مرزها از    ایرشته  یفراتر  گسترش  جایی  جابهو درک متعارف 

 دهند. می

و    جاییجابه  ،درواقع است  سطحی  چند  و  پیچیده  مفهومی 

-جابهافزایش کارایی سیستم  درصددریزان شهری چنانچه برنامه
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با  شهریدرون  جایی در باشند  عوامل  این  مجموع  نقش  به  ید 

یکی از مزایای آشنایی برنامه   افراد توجه داشته باشند.   جاییجابه

افراد در فضاهای    جاییجابهبر    تأثیرگذارریزان شهری با عوامل  

ریزی صحیح مردم را به  توانند با برنامهشهری این است که می

شیوه پایدارتر  سمت  از    سوق  جاییجابههای  و  دهند 

  نواحی شهری جلوگیری کنند. روزافزونرومحوری خود

 هایقرار گرفته شود شیوه  مدنظر همچنین مورد دیگری که باید  

-جابهی انواع  بندطبقه   یبرا  یوری طرح  است.    جاییجابه  نوظهور

کار،    با هدفافراد    یکیزی( سفر ف1عبارت است از )    ]  47[جایی

زندگگذران   فراغت،  مهاجرت.  یادگ خانو  یاوقات  حرکت  2)  و   )

  ریتصاو  قیاز طر گرید یبه جاها یالی( سفر خ3اجسام ) یکیزیف

 

 فراد  ا  جاییجابه بر   تأثیرگذار: عوامل 13شکل  

 

 

 

 

  نی. ارهیو غ  لیمیتلفن، ا  نترنت،یدر ا  ی( سفر مجاز4خاطرات )  و

م  یبنددسته تمرکز  ینشان  که   جایی جابهی  رو  صرفدهد 

انواع  اد  افر  یکیزیف سایر  از  غفلت  عوامل    جاییجابهباعث  و 

  جاییجابه  نظام  ریزیبنابراین در برنامه  ؛شودآنها میبر    تأثیرگذار

محیط  شهریدرون کیفیت  افزایش  نظیر  مواردی  های باید 

سایت  نظیر  مجازی نظیر  وب  خدماتی  ارائه  برای  تعاملی  های 

 خرید و بانکداری نیز در نظر گرفته شود.   
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