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Abstract  
With the spread of COVID-19 in the world, various measures were applied 
to reduce the number of fatalities. Reducing daily travel and avoiding 
crowded places were two important advices to limit the spread which 
decreased transit use. By shifting some work trips from transit and 
encouraging residents to use other modes, it is feared that the process of 
returning passengers to the transit will be slow. In the long term, this 
backwardness reduces investment in public transportation and share of this 
system from urban mobility. Ticket transaction information shows that a 
significant share of the former demand for transit has not returned to it even 
with decrease in number of infections. This study explores the shift in 
people's work travel habits following the epidemy of COVID-19 using an 
online questionnaire. Examining the results of a sample size of 1050 reveals 
that the proportion of business trips made by public transportation has been 
reduced to less than half. This decrease is almost the same between men and 
women and among different categories of education, but it is various in 
different age groups. 
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بر استفاده از  91-دیکوو  یماریب وعیش یامدهایپ یبررس

 کالنشهر تهران( ی)مطالعه مورد ینقل همگان و حمل

 .رانیتهران، ا ف،یشر یدانشگاه صنعت ،ونقل حمل یزیر برنامه یدانشجو دکتر   انیخاور اریخشا
  

 رانیدانشگاه هنر تهران، ا ،یشهر یزیر برنامه ارشد یکارشناس یدانشجو  یقربان حهیمل
  

 رانیدانشگاه هنر تهران، ا ،یشهر یزیر برنامه ارشد یکارشناس یدانشجو  یفاطمه کاظم
  

 رانیدانشگاه هنر تهران، ا ،یشهر یزیر برنامه ارشد یکارشناس یدانشجو  یرمعصومیم نایم
  

 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا بایز یهنرها سیپرد ،یشهرساز اریاستاد   یکرمانشاه نیالد شهاب

  چکیده
گيریدرهایناشیازاینهمهكاهشتلفاتوهزینهبراییدرجهاناقداماتمختلف91-باشيوعكووید

تهشلوغوبسیهاطيروزانهوعدمحضوردرمحیكاهشسفرها،وعيكاهششیانجامشد.براكشورها
باحذفبرخیسفرهای.شودمییونقلهمگانسببكاهشتقاضایاستفادهازحملتوصيهشدكههردو
رودكهروندبازگشتهاتوسطشهروندانبيمآنمیونقلهمگانیوتجربهسایرشيوهشغلیازسيستمحمل

حمل سيستم به همگانیمسافران عقبونقل این باشد. بلندكند در باعثكاهشمدتمیافتادگی تواند
ونقلكاهشدائمیسهماینسيستمدرحملتیدرنهاونقلهمگانیوهایحملگذاریدرسامانهسرمایه
كهباوجودكاهشابتالبهكروناهمچنانسهمدهدینشانمهاتياطالعاتتراكنشكارتبلشود.شهری
توزیع.اینمطالعهبااستفادهازبهاینسيستمبازنگشتهاستیونقلهمگانحملیسابقاضاازتقیتوجهقابل

یسفركاریافرادپسازشيوعكوویدـهایمختلفشغلیوسنی،تغييرشيوهپرسشنامهبرخطبينگروه
یسهمشيوهباشيوعكرونازمانهمدهدنشانمیتایی9101یکنمونهجینتابررسیكند.رابررسیمی91

اینكاهشدربينزنانومرداناست.كمترازنصفشدهافرادشغلییازسفرهایونقلهمگانسفرحمل
یمختلفسنیمتفاوتاست.هاگروههایمتفاوتتحصيالتتقریباًیکسانولیدروبيندسته

  .ونقل همگاني حمل له،يوس رييي سفر كاري، تغ ، شيوه91-كوويد :ها واژهکلید
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  مقدمه

برنامه تالشمتخصصان شيوههمواره از شهروندان سفر رفتار تغيير هایریزیشهریدر

 خودرویشخصی مثل كارآمد شيوهنيسرنشتکكمتر به بلند سفرهایشهری هایدر

ونقلهمگانیبودههایحملاستفادهازسامانهخصوصبهكاراتروبامصرفكمترمنابع،

بر.هاستكردجادیایجدخللهاتالشنیایاثربخشدر91-دیكوویماريبوعيشاست.

استفادهكاهش(UITP)یهمگانونقلحملیالمللنيبسازمانتوسطمنتشرشدهآماراساس

درتلفاتوابتالتوجهقابلكاهشونهيقرنطانیپاازپسیحتیهمگانونقلحملاز

مواجههدركنندگاناستفادهرفتارمطالعهجهتنیازا.9استمشاهدهقابلمختلفیكشورها

افتنیوطیشراكاملشدنیعادبهكاملنهيقرنطازانتقالدوراندریهمگانونقلحملبا

یهاینگرانازمتأثریهاگروهیهایژگیومطالعهنيهمچنورارفترييتغبراثرگذارعوامل

.استژهیوتياهمیدارایهمگانونقلحملدر91-دیكوویماريبتیسراازیناش

یجابجاییبسياریازافراددرونقلهمگانیتنهاوسيلهیحملهاسيستمباوجودآنکه

رویدادهایزیرمحتملخواهدبود: (Musselwhite et al., 2020)مناطقمختلفهستند

 ونقلهمگانیاست.تصورعمومیافراد،خطرناکبودناستفادهازحمل -

گيری،پسونقلهمگانیدرزمانهمهتقاضایاستفادهازحملباتوجهبهكاهش -

 ونقلهمگانیكنداست.یحملگيریروندبازگشتتقاضابهشبکهازپایانهمه

ازحملدرصورتوقوعهمه - تقاضایاستفاده فواصلزمانیكم، ونقلگيریبا

 .گيریراپيدانخواهدكردهمگانیفرصتبازگشتبهمقدارپيشازهمه

تسهيالتحمل - ارائه حوزه اقتصادیفعاليتدر ونقلهمگانیبهكاهشتوجيه

 شود.هایفعالدراینحوزهودرنتيجهكاهشعرضهمیشهرهاسببكاهششركت

-  بازار، كوچکشدن ناشیاز سببريتأثكاهشعرضه گذاشته بازار متقابلبر

 نقلهمگانیخواهدداشت.ویوسایلحملدائمكنندگاناستفادهایجادنارضایتیدر

 موارد به توجه میشدهگفتهبا را، حاضر مطالعه انجام اهميت و ضرورت توان

ونقلگيریبرحملییبرایكاهشاثرهمههاروشایبرشناساییاثراتومعرفیمقدمه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. https://citytransit.uitp.org 
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ونقلهمگانیپسازهمگانیعنوانكرد.دراینمطالعهتغييراتتقاضایاستفادهازحمل

درواقعاینشيوهرفتهازدستیتقاضایهایژگیووگيریهمه یسفربررسیشدهاست.

برتغييررفتارافراداست.مؤثرهدفاصلیاینپژوهششناساییعوامل

از استفاده با سفر تقاضای كاهش اطالعات كه است الزامی نکته این به توجه

حمل همگانی نشانتنهابهونقل ادهندهیی سفر حذف میی بلکه نيست تواندفراد

حملدهندهنشان از كمتر استفاده و شهروندان سفر شيوه تغيير باشد.ی همگانی ونقل

های،دراینمطالعهبااستفادهازپرسشگریسعیشدهتاالگویتغييررفتارگروهرونیازا

سفر در جمعيتی شود.مختلف شناسایی شغلی سنبنددستههای اساس بر افراد ی

كنندگان،جنسيتوشغلانجامشدهاستواثراینمتغيرهابرتغييررفتاردراستفادهتفادهاس

ونقلهمگانیبررسیشدهاست.ازشيوهحمل

شيوه پيشين، تحقيقات در موضوع ادبيات بررسی از پس ادامه، برداشتدر ی

داده توصيفی آمار بررسی از پس است. شده ارائه مطالعه این در هایاطالعات

ویژگیشدهبرداشت گروه، اقتصادیهای متغيرهای منظر از مختلف در-های اجتماعی

هایآماریارائهشدهونقلهمگانیدرسفرهایشغلیبراساسآزمونیحملترکشيوه

هایازمطالعههمراهبامحدودیتآمدهدستبهی،نتایجريگجهينتدربخشتیدرنهااست.

قيقاتآتیآوردهشدهاست.كاروپيشنهادبرایتح

 مرور ادبیات

درخصوص راستایبررسیتجاربموجود در اینبخش، اثراتامدهايپیررسب»در و

شدهانجام،بهشناساییمطالعات«ونقلهمگانیحملبراستفادهافرادازريگهمهیهایماريب

می پرداخته مسئله با زمينهمرتبط این در موجود مطالعات شامل:شود. دسته دو ـ9به

مطالعاتمربوطبهتغييررفتارـ2درسطحشهروشدهانجاممطالعاتمربوطبهاقدامات

كهدرادامهتوضيحاتیراجعبههریکارائهشدهاستميتقسقابلگيریافرادپسازهمه

پژوهشحاضرتالشیبرایشناساییاوليهعوامل فراددربرتغييررفتارارگذاريتأثاست.

سعیشدهتارونیازااست.ازآنپسگيریوونقلدرزمانهمههایحملاستفادهازسيستم
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 باجزیياتبيشتریبهاینگروهازمطالعات)گروهمربوطبهتغييررفتار(پرداختهشود.

 در سطح شهر شده انجاممطالعات مربوط به اقدامات  

شمولبودنهمهباتوجهبهجهان درسراسرجهانشدههيتوصاقدامات91گيریكوویدـ

 است. ویروسمشابه كشورهاعنوانبهبرایكاهشسرعتگسترشاین تمام در نمونه

ونقلهمگانیوحفظفاصلهاجتماعی،حذفسفرهایغيرضروری،استفادهكمترازحمل

وینيراچيتنمونهعنوانبهایناقداماتاست.ملهازجعدمتشکيلوشركتدراجتماعات

همه(Tirachini & Cats, 2020)كتس كنترل زمينه بررسیاقداماتكلیدر گيریبه

شيوهازجمله از درنامهاستفاده تهویه( و كردن ضدعفونی )مانند پيشرفته بهداشتی های

اند.اند،ليکنتحليلیارائهنکردهكشورهایمختلفپرداخته

مطالعاتیبهبررسیشدهانجامگيریدرشهرهادركناراقداماتیكهبرایكنترلهمه

اینمطالعاترداختهگيریپهایمتفاوتهمههایمختلفناشیازوجهپيامد یکیاز اند.

یريگهمهنشدهینيبشيپمدهایاستكهپيا(Abramson et al., 2006)تحقيقآبرامسون

العملافرادبهعکسعنوانبهرابررسیكردهاست.اینپيامدهاورکیويدرشهرنآنفلوانزا

تعطيلیبخشیازسيستمحمل محلتحصيلرااقداماتینظير: یا تعطيلیمحلكار ونقل،

درمنزل،برخوردهاسببافزایشازدحامكندكهتعطيلیشود.اینمطالعهبيانمیشاملمی

بيشتربينافراد،ازدسترفتنحریمخصوصیوناتوانیدرانجامدوركاریخواهدشدو

91یابد.درصورتتعطيلیمدارسوتنهاشدنافرادزیرهایخانوادگیافزایشمینزاع

افزایش نيز سنين آن اعمالخطرناکمربوطبه و مخدر مواد از استفاده منزل، در سال

كهدرشدهانجامگيریمطالعاتمختلفیبد.درارتباطباتغييررفتارافراددرزمانهمهیامی

شود.بخشبعدیارائهمی

 مطالعات مربوط به تغییر رفتار افراد 

همه آغاز از كوویدپس استفاده91-گيری و افراد رفتار روی بر مطالعه كنندگان،

هایحملسيستم شدتا اینآنبرروندريتأثونقلازسرگرفته هایمعمولبررسیشود.
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است.درحينبررسیتغييرميتقسقابلیسراسریمطالعاتبهدودستهقبلوبعدازقرنطينه

و تردد( محدودیتساعتی یا قرنطينه اقداماتدولت)اعمال نظير مواردی افراد، رفتار

ازحملهاییدررونداهدفسفرافراد)اجباریوغيراجباری(تفاوت ونقلایجادستفاده

رودتعدادسفرهاچهاجبارینظيرتحصيلودرزمانقرنطينهانتظارمیمثالعنوانبهكند.می

رودكهپسانتظارمیحالنيدرعكاروچهغيراجبارینظيرتفریحیوخریدكاهشیابد.

آلوئیوهمکارانمثالعنوانبهازپایانقرنطينهتنهاسفرهایاجباریبهحالتقبلبرگردند.

(Aloi et al., 2020)یبرتحرکشهر2121مارس90درشدهاعمالنهيكهقرنطیريتأث

 سانتاندر شهر در درهاآنبررسی.اندكردهليوتحلهیتجزراداشتاسپانيا كه داده نشان

صفرنشدهاست.گاهچيهكاهشداشتهاماشدتبهزمانقرنطينهميزانتحرک

استتوجهقابلونقلوتردددرشهربسيارنقشاعالمقرنطينهدركاهشميزانحمل

شيوه تغيير برای قرنطينه اعالم به احتياجی بوداپست در است.اما نبوده افراد سفر ی

شهریكهیکیازعنوانبهدرمطالعهكوتاهخودبوداپسترا(Bucsky, 2020)بوكسکی

درصد(دربينشهرهایاروپاییرا34ونقلهمگانی)استفادهازحملتوجهقابلهایسهم

22تانکهیباوجودابررسیكردهاست.دربوداپست،91گيریكوویدـداشته،درحينهمه

اعالمرفتمارس ممنوع وآمد بود، نشده تحرک ميزان ابتال، از ترس دليل طوربهبه

هایتردد،تغييرخاصیپسازاعالممحدودیتكهینحوبه.استافتهیكاهشیريچشمگ

درسهمسفرهارخندادهاست؛بهاینمعنیكهمردمبوداپسترفتارخودراپسازاعالم

اند.گيریوپيشازاعمالمحدودیتتاجایممکنتغييردادههمه

بااعالمكهگفتهشددراسپانياپسازاعمالقرنطينهودربوداپستطورهمان صرفاً

همه بحران مقدار همچنان اما زیادیكاهشداشتند حد تا سفرها ازتوجهقابلگيری، ی

افتاد.دركشورهایایتالياوآمریکارفتارافراددرمقابلقرنطينهمتفاوتبود.اتفاقمیهاآن

ه،همچنانوضعيتوخيمكرونادرابتدایشيوعآنواعمالقرنطينباوجوددركشورایتاليا

.(Cartenì et al.,2020)شدهاستدرصدسفرهایروزانهانجاممی01درحدود

یازتوجهقابلبوداپست،بانبودفرمانقرنطينهسراسریسهمبرعکسدرآمریکانيز،

عدادنشاندادندكهت(Lee et al., 2020)ماندند.لیوهمکارانسفرهادرحالانجامباقی
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ازا به یسفرها از نفر 9/4)2/4هر كاریسفر غ6/1و شغلیريسفر به سفر4/2)2/2(

ناشیازنرخسفراستكهاینكاهشفتهیا(كاهششغلیريسفرغ3/1وكاری شغلی،

گيریبودهاست.شيوعهمهواسطهبهودوركارییکاريبشیافزا

است،امامطالعاتتوجهقابلهرچندنقشقرنطينهسراسریبركاهشتردددرشهرها

بهدالیلمختلفینظير پایانقرنطينه افرادپساز تغييرالگویرفتار ارتباطبا مختلفیدر

به ابتال و جامعه در حضور ترساز یا الکترونيکی خدمات از استفاده خوشایند تجربه

كوویدهمه اش91-گيری اندكردهاره عنوانبه. ووس دی در(De Vos, 2020)نمونه

 بررسی به یامدهايپپژوهشخود فاصلهبالقوه حفظ الگوهایاجتماعگذاری سفریبر

ویروزانه است. اذعانپرداخته كه محدودیتزمانهمداشته اعمال هاییبرایحفظبا

آموزشفاصله ممکناستتقاضایسفربهدليلافزایشكاردرخانه، گذاریاجتماعی،

فعاليت كاهشتعداد آن،الکترونيکو بر عالوه كاهشیابد. عمومی رویدادهای و ها

هنيزتواندساختاریباشدودراداماندكهاینتغييراتمیبرخیپژوهشگرانمدعیشده

 اینرویهادامهپيداكند.

مطالعهنمونه افراد سفر رفتار تغييراتساختاریدر ایاز همکاران  de)یهاسو

Haas et al., 2020)شهروندهلندی2011گيریازاست.دراینمطالعه،براساسنمونه

منزلكاهشدرصدافراددرهلندفعاليتخودرادرخارجاز11باًیتقراندكهاعالمكرده

و00بهترتيب2191اند.همچنينميزانسفرهاومسافتطیشدهدرمقایسهباپایيزداده

ازدیگرنتایجاینتحقيقافتهیكاهش2121درصددرپایيز61 بهكاهشتوانیماست.

ازحمل استفاده ونقلهمگانیواشتراكیتمایلافراددر از افزایشاستفاده ونقلحملو

یاشارهكرد.شخص

ومتفاوتیبرنشانمیادشدهنتایجآماریمتفاوتمطالعاتی دهدكهعواملمتعدد

است.رگذاريتأثدرارتباطباسفرهایشغلی91گيریكوویدـتصميمافراددرزمانهمه

ویژگی بر بنا جامعه هر میهرچند رفتار متفاوت خود همکارانهای و مولی اما كند

(Muley et al., 2020)هایدستيابیبهالگویرفتاریافراددرزمانبروزبيماریباهدف

مقالهرابررسیوتحليلكردند.60گيروفاكتورهایتأثيرگذاربرانتخابفرد،عفونیهمه
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،یطوركلبه ببا نسبتبهحملریمشابههایمردمواكنشیعفونیهایماريظهور ونقلا

عالوهیکيترافیالگوهارييتغودرتحرکكهشاملكاهشاندهنشانداد برآن،است.

 نوملحسهم مهمگانیقل استافتهیكاهشیتوجهقابلزانيبه ترج؛ باانددادهحيمردم

برایشخصخودرو و كنند هایمسافتیسفر كوتاه یسواردوچرخهاییروادهيپاز

زنانكمتراستفادهكنند كهمرداندرمقایسهبا برآنبررسیمطالعاتنشانداده عالوه .

می تغيير را خود سفر كردهبرنامه عنوان پژوهشگران این مطالعهدهند. كه دربارهاند ای

اند.ونقلنيافتهریزیحملگيریبربرنامهمههمدتكوتاهبلندمدتیاراتيتأث

جنسيت،ميزانجزبهگيری،براعمالافراددرزمانهمهرگذاريتأثدرارتباطباعوامل

 ,.Hotle et al)هوتلوهمکاراندرآمدوسرمایهفردنيزبااهميتشناساییشدهاست.

تر،دارایتحصيالتعاليهودهندكهافرادمتمولآمریکانشانمیمتحدهاالتیادر(2020

كنند.گذاریاجتماعیراكمتررعایتمیشاغلفاصله

همان مطالعات در كه شيوهشدهیبررسطور سهم شد، احتمالبيان كه سفر های

می باال ویروسرا با حملمواجهه مانند همهبرد، اعالم زمان در وگيریونقلهمگانی،

گاهبهصفرنرسيدهداشتهاماهيچتوجهقابلهایترافيکیكاهشهمچنيناعمالمحدودیت

شيوه سهم مقابل سمت در واست. شخصی نقليه وسيله از استفاده نظير هایی

یترینافزایشراداشتهاست.چنينمشاهداتیروندكلیتغييرشيوهسواریبيشدوچرخه

امابررسیوضعيتمسافرانوافرادیكههمچنانبههركندسفردرجامعهرامشخصمی

مطالعاتمربوطبهبراساسكنند،الزامیاست.زیراونقلهمگانیاستفادهمیدليلازحمل

مجبوردرآمدهستندمعموالًپذیرترینافرادكهافرادكمونقل،آسيبانتشاربيماریدرحمل

.عالوهبرآن،شناسایی(Troko et al., 2011)بودونقلهمگانیخواهندبهاستفادهازحمل

آنبراساسریزیكندتابرنامهونقلهمگانیكمکمییحملدائمكنندگاندقيقاستفاده

حملتق احتمالی ضرر تا شود انجام اضا اثر در همگانی سایررفتهازدستونقل دادن

كنندگانكمينهشود.استفاده
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 روش تحقیق

یسفرپيشوپسازشيوعایازافراددرارتباطباشيوهدراینپژوهشازطيفگسترده

 ـ پرسشگر91كووید است. شده انجام پيمایشیشيوهرونیازای نوع پژوهشاز این ی

هایتيرومردادآوریایناطالعات)ماهدرزمانجمع91-است.باتوجهبهشيوعكووید

هایاجتماعیاقدامبااستفادهازشبکهرونیازاممکننبود،رودررو(مصاحبه9411درسال

بهمحد توجه با الکترونيکاینپژوهششد. بودندسترسیبهپخشلينکپرسشنامه ود

هایاجتماعیواینترنت،پذیربهشبکههایآسيبگروهخصوصاًهایمختلفافراد،هگرو

شيوه از محدود شکل به تنوع افزایش و مسن افراد توسط پرسشنامه تکميل یبرای

نيزدرشهرهایاصفهانوتهراناستفادهشد.رودرروپرسشگری

-9شوند:ینپژوهشبهدوبخشكلیتقسيممیدرپرسشنامهامورداستفادهسؤاالت

در.91-اطالعاتسفرافرادپيشوپسازشيوعكووید-2اطالعاتفردیواقتصادی،

ميزانجمعبخش جنسيت، سن، نظير: مواردی اقتصادی، و فردی اطالعات آوری

شغلپيشوپسازشيوعكووید فرددری91-تحصيالت، با تعدادافرادیكه هخانک،

هایمزمنوكنند،زندگیدركنارخانواده،ميزاندرآمدماهيانه،داشتنبيماریزندگیمی

دسترسیبهوسایلنقليهشخصی)موتور،دوچرخهوسواری(ازافرادپرسيدهشد.دربخش

ازخانهبه91-یسفرفردپيشوپسازشيوعكوویداطالعاتمربوطبهسفرافراد،شيوه

کسپرسيدهشد.محلكاروبرع

اینطورهمان شبکهپرسشنامهكهگفتهشد، از استفاده دردسترسهایاجتماعیبا

نفربودهكهالبتهتمام9221شدهليتکمیتعدادپرسشنامهبهمجموع افرادقرارگرفتهاست.

پرسشنامه استفادهقابلهایدریافتشده است. تعدادیازپرسشنامهعنوانبهنبوده هانمونه

ليکمداروبدونشغلتآموزهستند،افرادبازنشسته،خانهسالكهدانش91توسطافرادزیر

اطالعاتشده و نداشته كووید شيوع اجباریپساز سفر افراد این اینهاآناست. از

دادهبرایتحليلدراینپژوهشاستفادهشد.9101ازتیدرنهااست.شدهحذفپژوهش

اطالعات11 از كالنشدهیآورجمعدرصد به اصفهان،مربوط مشهد، تهران، شهرهای
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تبریز،شيراز،كرجویزداست.

مورد432دهندگانبهپرسشنامهرازنانوتنهانفرازپاسخ212آنکهتوجهقابلینکته

مردانتشکيلمی پاسخندادهسؤالنفرنيزبهاین6دهند)را هایاینحليلترونیازااند(،

 جنسيت تفکيک به همگی رفتاری،شدهانجاممطالعه تفاوت دادن نشان بر عالوه تا

علت برآنبه عالوه نشود. گرفته نادیده محدودتر تعداد اثر الگوهایرفتاریمرداندر

حمل سيستم حتی و دوچرخه موتورسيکلت، از استفاده امکان فرهنگی، ونقلمسائل

هایسریعشهری،برایزنانمحدوداست.نامساویظرفيتاتوبوسهمگانیبهعلتتقسيم

جنسيتبرایبررسیتغييرالگویسفرالزماست.براساس،تفکيکرونیازا

رسمشکلانددرهایمختلفسنیافرادیكهبهپرسشنامهپاسخدادهفراوانیگروه

 است. بينطورهمانشده 91كهمشخصاستافراد در41تا سالبيشترینمشاركترا

هایاجتماعیاحتماالًبهدليلاستفادهبيشتراینگروهازشبکهاندكهداشتهتکميلپرسشنامه

فراوانیگروه اینترنتاست. و در شدهارائهشکلهایشغلینيز كههمانو انتظارطور

دانشجویانتشکيلمیمی پاسخگوبهپرسشنامهرا افراد نکتهرفتبيشترینتعداد یدهند.

افرتوجهقابل پرسششغل زمان در نظراد،آنکه در یکشغل بيشاز انتخاب امکان

دانشجواست،امکانثبتحالنيدرعكندووقتكارمیتااگرفردبهشکلپارهشدهگرفته

نکتهدیگرآنکهبسياریازدانشجویان داشتهباشد. تعطيلیكالسباوجودهردوشغلرا

كنند.گاهمراجعهمیكنندیاحتیبهدانشهاهمچنانبهمحلكارسفرمیدانشگاه

 
 هاي شغلي )نمودار راست( نمونه آماري هاي سني )نمودار چپ( و گروه توزیع گروه .0شکل 
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اطالعات از استفاده اینپژوهشبا گروهآمدهدستبهدر تا سعیشده پرسشنامه هایاز

 ـ شيوعكووید زمان در دادهشيوه91جمعيتیكه تغيير را محلكار به خود اندیسفر

 براینرفتاررگذاريتأثییعواملاجتماعیـاقتصادیشناساهدفدرواقعشناساییشوند.

می مطابقمطالعاتپيشينانتظار زنانشيوهاست. از مردانكمتر كه رارود خود یسفر

 باید آن بر عالوه بدهند. تصميمريتأثتغيير این بر فرد سن تحصيالتو ميزان درآمد،

هاوانجامهایمطالعهبااستفادهازبررسیآماریدادهمشخصشود.درادامهباارائهیافته

یگيربرایسنجشارتباطمتغيرهایگسسته،الگویرفتاریافراددرزمانهمه9تستكای

شود.كرونابررسیمی

 تحلیل نتایج

هایتغييردرسهمشيوهبراساسیسفرافراداطالعاتپرسشنامه،تغييراتشيوهبراساس

هایمختلفسهمشيوهجدولازآنبررسیشدهاست.گيریوپسسفرپيشازاعالمهمه

سالبهباالرابرایسفر30سالو30تا41سال،41تا91هایسنی،سفربهتفکيکگروه

ونقلهمگانیبهگيریسببكاهشسهمحملبروزهمهدهد.ازمنزلبهمحلكارنشانمی

قابل شيوهمقدار افزایشسهم و پستوجه شخصیو تاكسییسفر هایاینترنتیوازآن

آژانسشدهاست.

سهمشيوه مقادیر منزلاختالفاندكیاز به محلكار از جدولهایمختلفسفر

آمدهاست.درسفرهایبازگشتبهمنزلسهموسایلشخصیبرایدوگروهسنیدستبه

نخستافزایشبيشترینسبتبهسفرهایرفتنبهمحلكارداشتهاست.سفرهایشخصی

رساندهشدنتوسطوسيلهشخصی.شاملدونوعسفراست:رانندگیباوسيلهشخصیو

سفرهایازاین تعداد منزل، به برایرسيدن محدودیتزمانی شدن كمتر به توجه با رو

رساندهشدنتوسطوسيلهشخصیرشدداشتهاست.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Chi-Square test 
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 گیري )درصد( هاي مختلف سفر شغلي پیش و پس از همه سهم شیوه .0جدول 

 فعال آژانستاکسی اینترنتی و  تاکسی موتور شخصی همگانی گروه سنی زمان

گيریپيشازهمه

21222219293سال41تا91

21229919290سال30تا41

41914919390سال30بيشاز

گيریپسازهمه

91463919690سال41تا91

92429919090سال30تا41

0413219190سال30بيشاز

جدولوبرایآقایاندرجدولدرهاخانمهایمختلفسفربرایمقادیرتغييرسهمشيوه

می تفکيکنشان این است. شده متارائه زنان سفر الگویتغيير كه مرداندهد فاوتاز

هابسيارهایسفرسواریشخصیوتاكسیاینترنتیدرخانممثال،سهمشيوهعنواناست.به

سالسفرهایبااستفادهاز30حالآقایانباالیبيشترازآقایانافزایشداشتهاست.درعين

ازآقایاناند.عالوهبراینتفاوت،تعدادبيشتریونقلهمگانیخودرابهصفررساندهحمل

اند.باتوجهبهآنکهگواهينامهموتوربهیسفرخودرابهاستفادهازموتورتغييردادهشيوه

نمیخانم داده خانمها حالتیكه تنها بهشود، باشند، داشته را موتور از استفاده امکان ها

ازتاكسیتوجهدیگرآنکه،آقایانشکلرساندهشدنتوسطاقوامیاپيکاست.نکتهقابل

منفیاستدرحالینيزفاصلهگرفتهوتغييرسهماستفادهآن اینتغييركهبرایخانمها ها

می دليلآنرا بهسهممثبتاست. توانامکاناستفادهبيشترآقایانازموتورعنوانكرد.

ازموتوروشکلكلیآقایانبرایجایگزینیشيوه استفاده تمایلبيشتریبه یهمگانی،

میيوهش نشان خود از فعال خانمهای مقابل سمت در و ودهند تاكسی از بيشتر ها

كنند.هایاینترنتیاستفادهمیتاكسی

 گیري )درصد( هاي سفر شغلي زنان در اثر همه تغییرات سهم شیوه .2جدول 

 تاکسی موتور شخصی همگانی گروه سنی
تاکسی اینترنتی و 

 آژانس
 فعال

-1499426-61سال41تا91

2416413-01سال30تا41
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 تاکسی موتور شخصی همگانی گروه سنی
تاکسی اینترنتی و 

 آژانس
 فعال

99194322-19سال30بيشاز

 گیري )درصد( هاي سفر شغلي در بین مردان در اثر همه تغییرات سهم شیوه .3جدول 

 فعال تاکسی اینترنتی و آژانس تاکسی موتور شخصی همگانی گروه سنی

9291-464490-00سال41تا91

202-09196-01سال30تا41

-92-3-14333-911سال30بيشاز

اساسویژگینتيجه بر محدودهگيری اطالعاتهایجغرافيایی نيازمند موردبررسی، های

شکلكامل به افراد بهسفر مطالعهعنوانتریاست. چن مثالدر و  Hu and Chen)هو

شدهانيب(2021 افراد بيشتر تعداد كردهليتحصكه و متمول سببكاهشدپوستيسف،

شيوه از استفاده ایستگاهیهمگانیمیبيشتر و محدودهشود و محدودهها در یهاییكه

فعاليتمیاطرافآن و زندگی افرادی چنين ازها استفاده كاهشدر بيشترین با كنند

اند.باتوجهبهایننکته،بررسیاجمالیوسطحیاطالعاتونقلهمگانیمواجهشدهحمل

ازشهرهایكالننظيرتهرانكهتعدادپاسخگوبيشتریمحلسکونتخودراآنبعضی

مؤثریسفریشهرهابرتغييراتشيوهافتگیتوسعهدهدكهاند،نشانمیشهرهاعنوانكرده

است.

شيوه گسترش و شخصی،وجود سواری از استفاده نظير جذاب جایگزین های

شودكهبازگشتتقاضاسببمیافتهیتوسعهشهرهایهایاینترنتیومواردمشابهدرتاكسی

مشاهدهنشود.91گيریكوویدـیهمگانیپسازكاهششيوعوحتیپایانهمهبهشيوه

ونقلهمگانیهایپرداختالکترونيکاستفادهازحملعنواننمونهآمارتراكنشكارتبه

 تهراندر نخستشکلدرشهر ماه دو ایناطالعاتمربوطبه است. شده هرسالارائه

 اردیبهشت( و هاسال)فروردین ـ كووید 91یشيوع سال 9411و كهطورهماناست.

می روندبازگشتتقاضایهمگانیبسياركنداستوحتیدرفروردینومشاهده شود،

بسياركموروبهصفرشدن91كهآمارابتالومرگبراثركوویدـ9319اردیبهشتسال
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وقبلازشيوعاست.9411درصدسال01است،همچنانكمتراز

 
 0410تا  0337ي ها سالدر دوره مشابه زماني بین  اتوبوسرانيت مسافران روند تغییرا. 2شکل 

 )مجموع فروردین و اردیبهشت(

رفتارافراددرزمانرييبرتغهایتأثيرگذاربراساسمطالعاتپيشين،یکیدیگرازویژگی

هاینهادهایدولتی،ميزانتحصيالتفرداست.ميزاندرکوگيریوتوجهبهتوصيههمه

سطحتحصيالتمختلفمتفاوتاجرایدستورالعمل با هاینهادهایدولتیتوسطافراد

بعضیمطالعاتنشانمی(Burnett, 2015)است سطحتحصيالتباال. با افراد دهندكه

كاملوضعيتودستورالعملپيشنهادینهادهایحکومتیرادرکكردهامابهعلتطوربه

جدولدر.(Perko et al., 2014)كنندنداشتناعتمادكافیبهحکومت،ازآنپيروینمی

همهسهمهرشيوه بروز ازسفرهایشغلیپيشوپساز تفکيکميزانیسفر گيریبه

شودتمامیافرادبهشکلیکسانكهمشاهدهمیطورهمانتحصيالتافرادارائهشدهاست.

تغييردادشيوه ازاینهیسفرخودرا یشدهمطرحروادعاهایاند، ردادشدهدردومطالعه

شود.می
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 درصد() التیتحصگیري به تفکیک  هاي سفرهاي شغلي پیش و پس از همه سهم شیوه. 4جدول 

 تاکسی موتور شخصی همگانی سطح تحصیالت زمان
تاکسی اینترنتی و 

 آژانس
 فعال

گيریپيشازهمه

21229299394تحصيالتتکميلی

وپلمیدفوق

كارشناسی
41242219293

41210919991دیپلموكمتر

گيریپسازهمه

91469299194تحصيالتتکميلی

وپلمیدفوق

كارشناسی
91422919690

99462969491دیپلموكمتر

یسفر،ازتستمربعكامتغيرهایسنوتحصيالتبرتغييرشيوهريتأثترقيدقبرایبررسی

آماره مقدار است. شده )استفاده یتستمربعكا در9رابطه شده برایاطالعاتارائه )

است.داریمعندرصد10درسطحاطمينان 2آمدهكهبادرجهآزادیدستبه9/6،جدول

شيوهازاین تغيير گسسته متغير دو استقالل كه فرضصفر سایررو به همگانی از یسفر

بررسیمشابهبينارتباطدومتغيرگسستهتغييرشود.هایسنیاستردمیهاوگروهشيوه

دهدكهفرض(نشانمیجدولهاوسطحتحصيالت)یسفرازهمگانیبهسایرشيوهشيوه

نمی رد متغير استقاللدو درواقعشود. حدود در اینفرضيه شدن درصد42احتمالرد

است.

 9رابطه
   ∑

(   ) 

 
 برآورد شده    مشاهده شده    

 هاي مختلف سني ي سفر در بین گروه فراواني تغییر شیوه.  5جدول 

تغییر شیوه سفر از همگانی به سایر 

 ها شیوه

 03تا  91بین 

 سال

 54تا  03بین 

 سال

 54بیش از 

 سال

04393تغييرندادهاست

91291142تغييردادهاست.
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 هاي دیگر به تفکیک تحصیالت  ي سفر از همگاني به شیوه فراواني تغییر شیوه. 1جدول 

تغییر شیوه سفر از همگانی به سایر 

 ها شیوه

دیپلم و 

 کمتر

و  پلمید فوق

 کارشناسی

و  ارشد یکارشناس

 باالتر

910921تغييرندادهاست

60966929تغييردادهاست.

ترکكردهسالشيوه30كهدرگروهسنیباالیسهمافرادی 11اندیسفرهمگانیرا

20هایسنیكمتردرحدودكهسهماینافراددرگروكهیدرحال(.جدولدرصداست)

دهدكهافزایشسنسببتمایلوتواناییبيشترفرددراینموضوعنشانمیدرصداست.

گيریوالبتهعدمبازگشتبهاینشيوهپسازپایانیهمگانیدرزمانهمهترکشيوه

نمیگيریمیهمه اطالعاتموجود به توجه با ارتباطتوانشود. بيندر در روندتغيير با

یسفرراانتيجهتستمربعكانيزارتباطسنباتغييرشيوههایسنیادعاییداشتامگروه

ازاینمیدیيتأ باالیكند. برایبازجذبافراد باید شيوه30رو نظرسال هایمناسبیدر

گرفتهشود.

 گیري نتیجه

گيریهمهازپيشوضعيتافرادنسبتبهروزانهیسفررشيوهتغييمورددرپژوهشحاضر

91-كووید اطالعات است. شغلی سفرهای پرسشنامهموردبررسیبرای از استفاده با

شبکه بستر در كه الکترونيکی اجتماعی منتشرشدههای شدهیآورجمع، تیدرنهااست.

ایازمشاغلسال(وطيفگسترده21تا91هایسنیشاغل)ازنفرازبينتمامگروه9101

اند.قرارگرفتهموردبررسیدرسطحجامعه

یسفرافراداست.دراینپژوهشبرتغييرشيوهرگذاريتأثسنافرادیکیازمتغيرهای

برخالفمطالعاتپيشين، است. شده برایشناساییاینمتغيراستفاده ازآزمونمربعكا

یسفرفردازهمگانیبهسایرارتباطبينمتغيرهایجنسيتوميزانتحصيالتباتغييرشيوه

هایدراینمطالعهازروشاستفادهموردهاثابتنشد.الزمبهذكراستروشآماریشيوه

درادامهنيازاستباپایهبودهوبرایبررسیاستقاللیاوابستگیتنهادومتغيركاربرددارد.
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تحليل از پيچيدهاستفاده همهای اثر مدلتر ساختار در متغيرها انتخاببررسیزمان های

به احتماعنوانشود. گسسته انتخاب مدل پرداخت با شيوهمثال تغيير ازل افراد سفر ی

ومتغيرهایسازمدلهمگانیبهشخصی ازدرونمدلاستخراجشوند.رگذاريتأثیشده

شود،بررسییاینمطالعهتوصيهمیعنوانپژوهشیدرادامهعالوهبرمدلپيشنهادیكهبه

توجهینيزگيریافزایشقابلهاینوینمانندتاكسیاینترنتیكهدرزمانهمهسهمشيوه

است.بحثقابلونقلهایحملاند،درحوزهاثراتنوآوریدرسيستمداشته

یتوانتوسعهونقلهمگانیدرشهرتهرانمیباتوجهبهعدمبازگشتتقاضابهحمل

سنباالیسایرشيوه با ودوریافراد راهایهمگانیوازدحامآنسالازشيوه30ها ها

نيازمنداطالعاتیبيشازاطالعاتادشدهمتغيرهاییريتأثست.بررسیدليلاینپدیدهدان

همشدهیآورجمع كاهشعرضه است ممکن همچنين است. پژوهش این بادر زمان

اتوبوسرانییعملياتیخطوطهاراهمينكاهشتقاضاباعثحذفبرخیخدماتوتعداد

است.یبررسقابلجداگانهصورتبهشدهباشدكهاینموضوع

توانیمونقلهمگانی،كنندگانازحملعنوانراهکاریبرایجذبمجدداستفادهبه

و وسایل وضعيتازدحام رسانی اطالع كاهشازدحام، برای ناوگان افزایشتعداد به

برایبرنامه مسيرها و انتخابشيوهترقيدقریزیبهتر زمان در سرویسافراد هاییسفر،

هایمحدودرانیباظرفيتمحدودورزروپيشازآغازسفرباهزینهیدربستیاتوبوسویژه

ومواردمشابهسببكاهشازدحامحمل اینمجموعهاقدام ونقلهمگانییااشارهكرد.

شود.ونقلهمگانیمیهایحملیسرویسجذبمجددافرادباسنينباالبهمجموعه

هاییاست.بسياریازدارایمحدودیتاینمطالعهنيزمانندبسياریازمطالعاتدیگر

نکاتواردبهاینمطالعهناشیازبستربرخطآناستكهشاملعدمامکانكنترلدرک

 از سؤاالتپاسخگو كنترل امکان عدم استگوراستو پاسخگو یی ؛ نیترمهماما

فعالدرمحدودیت،محدودبودنگروهافرادپاسخگوبهافرادآشنابهاستفادهازاینترنت،

یبرخطودارایتلفنهوشمندیادسترسیبهرایانهشخصیاست.جمعارتباطهایرسانه

زمانهمه در افراد رفتار ارتباطمتغيرهایموردبررسیبا گيریگسترشبرایدرکبهتر

توجهمسافرانشود.باتوجهبهكاهشقابلدراینمطالعهتوصيهمیشدهانجامآماربرداری
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