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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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چکیده
هایناشیازاینهمهگيریدر


كاهشتلفاتوهزینه
باشيوعكووید 91-درجهاناقداماتمختلفی برای
طهای شلوغوبسته
كشورها انجامشد.برای كاهششيوع ،كاهشسفرهای روزانهوعدمحضوردرمحي 

تاریخ پذیرش2042/40/12 :

شهابالدین کرمانشاهی



استادیار شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

تاریخ ارسال2042/40/21 :

خشایار خاوریان

دانشجو دکتری برنامهریزی حملونقل ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران.

میشود .باحذفبرخیسفرهای
سببكاهشتقاضایاستفادهازحملونقلهمگانی  

توصيهشدكههردو 
مسافران به سيستم حملونقل همگانی كند باشد .این عقبافتادگی در بلندمدت میتواند باعث كاهش
كاهشدائمیسهماینسيستمدرحملونقل

هایحملونقلهمگانیودرنهایت 


گذاریدرسامانه

سرمایه
یدهد كهباوجودكاهشابتالبهكروناهمچنانسهم
تها نشانم 
شهریشود.اطالعاتتراكنشكارتبلي 

حملونقلهمگانیبهاینسيستمبازنگشتهاست.اینمطالعهبااستفادهازتوزیع
قابلتوجهیازتقاضایسابق 


ISSN: 2476-5864

هاتوسطشهروندانبيمآنمیرودكهروندبازگشت


ونقلهمگانیوتجربهسایرشيوه

شغلیازسيستمحمل

هایمختلفشغلیوسنی،تغييرشيوهیسفركاریافرادپسازشيوعكوویدـ


پرسشنامهبرخطبينگروه
سفرحملونقلهمگانی ازسفرهای شغلی افرادكمترازنصفشده است.اینكاهشدربينزنانومردان

گروههایمختلفسنیمتفاوتاست .
وبيندستههایمتفاوتتحصيالتتقریباًیکسانولیدر 


کلیدواژهها :كوويد ،91-شيوهي سفر كاري ،تغيير وسيله ،حملونقل همگاني.
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مقدمه
همواره تالش متخصصان برنامهریزی شهری در تغيير رفتار سفر شهروندان از شيوههای
تکسرنشين در سفرهای شهری بلند به شيوههای
كمتر كارآمد مثل خودروی شخصی  
هایحملونقلهمگانیبوده

بهخصوص استفادهازسامانه
كاراتروبامصرفكمترمنابع ،
است .شيوع بيماری كووید 91-در اثربخشی این تالشها خلل جدی ایجاد كردهاست.بر
حملونقلهمگانی()UITPكاهشاستفاده
نالمللی 
اساسآمارمنتشرشدهتوسطسازمانبي 
قابلتوجه ابتال و تلفات در
حملونقل همگانی حتی پس از پایان قرنطينه و كاهش  
از  
قابلمشاهدهاست.9ازاینجهتمطالعهرفتاراستفادهكنندگاندرمواجهه
كشورهایمختلف 
حملونقل همگانی در دوران انتقال از قرنطينه كامل به عادی شدن كامل شرایط و یافتن
با  
یهای
گروههای متأثر از نگران 
یهای 
عوامل اثرگذار بر تغيير رفتار و همچنين مطالعه ویژگ 
حملونقلهمگانیدارایاهميتویژهاست .
ناشیازسرایتبيماریكووید91-در 
یحملونقلهمگانیتنهاوسيلهیجابجاییبسياریازافراددر

سيستم 
ها

باوجودآنکه
مناطقمختلفهستند) (Musselwhite et al., 2020رویدادهایزیرمحتملخواهدبود :
تصورعمومیافراد،خطرناکبودناستفادهازحملونقلهمگانیاست.

ونقلهمگانیدرزمانهمهگيری،پس


تقاضایاستفادهازحمل
 باتوجهبهكاهشیحملونقلهمگانیكنداست.


گيریروندبازگشتتقاضابهشبکه

ازپایانهمه
گيریبافواصلزمانیكم،تقاضایاستفادهازحملونقل


درصورتوقوعهمه
همگانیفرصتبازگشتبهمقدارپيشازهمهگيریراپيدانخواهدكرد.

 كاهش توجيه اقتصادی فعاليت در حوزه ارائه تسهيالت حملونقل همگانی بههایفعالدراینحوزهودرنتيجهكاهشعرضهمیشود.

شهرهاسببكاهششركت
 كاهش عرضه ناشی از كوچک شدن بازار ،تأثير متقابل بر بازار گذاشته سببیوسایلحملونقلهمگانیخواهدداشت.

استفادهكنندگاندائم

ایجادنارضایتیدر
گفتهشده ،میتوان ضرورت و اهميت انجام مطالعه حاضر را
با توجه به موارد  
گيریبرحملونقل


ییبرایكاهشاثرهمه
مقدمهایبرشناساییاثراتومعرفیروشها

1. https://citytransit.uitp.org
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همگانیعنوانكرد.دراینمطالعهتغييراتتقاضایاستفادهازحملونقلهمگانیپساز

اینشيوهیسفربررسیشدهاست.درواقع

ازدسترفته 

یهایتقاضای
همهگيری وویژگ 

هدفاصلیاینپژوهششناساییعواملمؤثربرتغييررفتارافراداست .
توجه به این نکته الزامی است كه اطالعات كاهش تقاضای سفر با استفاده از
دهندهی حذف سفر افراد نيست بلکه میتواند

حملونقل همگانی بهتنهایی نشان

دهندهی تغيير شيوه سفر شهروندان و استفاده كمتر از حملونقل همگانی باشد.


نشان
،دراینمطالعهبااستفادهازپرسشگریسعیشدهتاالگویتغييررفتارگروههای

نرو
ازای 
دستهبندی افراد بر اساس سن
مختلف جمعيتی در سفرهای شغلی شناسایی شود  .
تفادهكنندگان،جنسيتوشغلانجامشدهاستواثراینمتغيرهابرتغييررفتاردراستفاده
اس 
ازشيوهحملونقلهمگانیبررسیشدهاست .

در ادامه ،پس از بررسی ادبيات موضوع در تحقيقات پيشين ،شيوهی برداشت
اطالعات در این مطالعه ارائه شده است .پس از بررسی آمار توصيفی دادههای
برداشتشده ،ویژگیهای گروههای مختلف از منظر متغيرهای اقتصادی-اجتماعی در

ونقلهمگانیدرسفرهایشغلیبراساسآزمونهایآماریارائهشده


یحمل

ترکشيوه
دستآمدهازمطالعههمراهبامحدودیتهای
به 
جهگيری،نتایج 
است.درنهایتدربخشنتي 
كاروپيشنهادبرایتحقيقاتآتیآوردهشدهاست .

مرور ادبیات
دراینبخش،در راستایبررسی تجارب موجوددر خصوص«بررسی پيامدها واثرات
انجامشده
حملونقلهمگانی»،بهشناساییمطالعات 
همهگيربراستفادهافراداز 
یهای 
بيمار 
مرتبط با مسئله پرداخته میشود .مطالعات موجود در این زمينه به دو دسته شامل 9:ـ
انجامشده درسطحشهرو 2ـ مطالعاتمربوطبهتغييررفتار
مطالعاتمربوطبهاقدامات 
قابلتقسيم است  كهدرادامهتوضيحاتیراجعبههریکارائهشده
افرادپسازهمهگيری 

است.پژوهشحاضرتالشیبرایشناساییاوليهعواملتأثيرگذار برتغييررفتارافراددر
نروسعیشدهتا
ونقلدرزمانهمهگيریوپسازآناست.ازای 


هایحمل
استفادهازسيستم

بررسی پیامدهای شیوع بیماری کووید 91-بر استفاده از...؛ خاوریان و همکاران | 19

باجزیياتبيشتریبهاینگروهازمطالعات(گروهمربوطبهتغييررفتار)پرداختهشود.

مطالعات مربوط به اقدامات انجامشده در سطح شهر
شمولبودنهمهگيریكوویدـ 91اقداماتتوصيهشده درسراسرجهان


باتوجهبهجهان
بهعنوان نمونه در تمام كشورها
برای كاهش سرعت گسترش این ویروس مشابه است  .
حفظفاصلهاجتماعی،حذفسفرهایغيرضروری،استفادهكمترازحملونقلهمگانیو

بهعنوان نمونهتيراچينی و
عدمتشکيلوشركتدراجتماعاتازجمله ایناقداماتاست .
كتس ) (Tirachini & Cats, 2020به بررسی اقدامات كلی در زمينه كنترل همهگيری
ازجمله استفاده از شيوهنامههای بهداشتی پيشرفته (مانند ضدعفونی كردن و تهویه) در
اند،ليکنتحليلیارائهنکردهاند .


كشورهایمختلفپرداخته
دركناراقداماتیكهبرایكنترلهمهگيریدرشهرهاانجامشده مطالعاتیبهبررسی

هایمتفاوتهمهگيریپرداختهاند.یکیاز اینمطالعات

پيامدهایمختلفناشیازوجه

همهگيری
ینشده  
شبين 
تحقيقآبرامسون) (Abramson et al., 2006استكهپيامدهای پي 
عکسالعملافرادبه

آنفلوانزادرشهرنيویورکرابررسیكردهاست.اینپيامدهابهعنوان
اقداماتینظير:تعطيلیبخشیازسيستمحملونقل،تعطيلیمحلكاریامحلتحصيلرا

شود.اینمطالعهبيانمیكندكهتعطيلیهاسببافزایشازدحامدرمنزل،برخورد


شاملمی
بيشتربينافراد،ازدسترفتنحریمخصوصیوناتوانیدرانجامدوركاریخواهدشدو
هایخانوادگیافزایشمی یابد.درصورتتعطيلیمدارسوتنهاشدنافرادزیر91


نزاع
سال در منزل ،استفاده از مواد مخدر و اعمال خطرناک مربوط به آن سنين نيز افزایش
انجامشدهكهدر
بد.درارتباطباتغييررفتارافراددرزمانهمهگيریمطالعاتمختلفی 

مییا

بخشبعدیارائهمیشود .


مطالعات مربوط به تغییر رفتار افراد
پس از آغاز همهگيری كووید ،91-مطالعه بر روی رفتار افراد و استفادهكنندگان
آنبرروندهایمعمولبررسیشود .این

هایحملونقلازسرگرفتهشدتاتأثير 


سيستم
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قابلتقسيماست.درحينبررسیتغيير
مطالعاتبهدودستهقبلوبعدازقرنطينهیسراسری 

رفتار افراد ،مواردی نظير اقدامات دولت (اعمال قرنطينه یا محدودیت ساعتی تردد) و
ستفادهازحملونقلایجاد

هدفسفرافراد(اجباریوغيراجباری)تفاوتهاییدرروندا

عنوانمثالدرزمانقرنطينهانتظارمیرودتعدادسفرهاچهاجبارینظيرتحصيلو
به 
میكند .

نحالانتظارمیرودكهپس
كاروچهغيراجبارینظيرتفریحیوخریدكاهشیابد.درعي 
عنوانمثالآلوئیوهمکاران
به 
ازپایانقرنطينهتنهاسفرهایاجباریبهحالتقبلبرگردند .
اعمالشده در 90مارس 2121برتحرکشهری
) (Aloi et al., 2020تأثيری كهقرنطينه  
آنها نشان داده كه در
كردهاند .بررسی  
در شهر سانتاندر اسپانيا داشت را تجزیهوتحليل  
چگاهصفرنشدهاست .
زمانقرنطينهميزانتحرکبهشدتكاهشداشتهاماهي 
قابلتوجه است
نقشاعالمقرنطينهدركاهشميزانحملونقلوتردددرشهربسيار 

اما در بوداپست احتياجی به اعالم قرنطينه برای تغيير شيوهی سفر افراد نبوده است.
بهعنوان شهریكهیکیاز
بوكسکی) (Bucsky, 2020درمطالعهكوتاهخودبوداپسترا 
استفادهازحملونقلهمگانی( 34درصد)دربينشهرهایاروپاییرا

قابلتوجه 
سهمهای 
داشته،درحينهمهگيریكوویدـ91بررسیكردهاست.دربوداپست،باوجوداینکهتا22

بهطور
رفتوآمد ممنوع اعالمنشده بود ،به دليل ترس از ابتال ،ميزان تحرک  
مارس  
پسازاعالممحدودیتهایتردد،تغييرخاصی

بهنحویكه 
چشمگيری كاهش یافته است  .
درسهمسفرهارخندادهاست؛بهاینمعنیكهمردمبوداپسترفتارخودراپسازاعالم
گيریوپيشازاعمالمحدودیتتاجایممکنتغييردادهاند .


همه
همانطور كهگفتهشددراسپانياپسازاعمالقرنطينهودربوداپست صرفاًبااعالم

قابلتوجهی از
بحران همه گيری ،سفرها تا حد زیادی كاهش داشتند اما همچنان مقدار  
اتفاقمی افتاد.دركشورهایایتالياوآمریکارفتارافراددرمقابلقرنطينهمتفاوتبود.

آنها

دركشورایتالياباوجود وضعيتوخيمكرونادرابتدایشيوعآنواعمالقرنطينه،همچنان
درصدسفرهایروزانهانجاممیشدهاست) .(Cartenì et al.,2020

درحدود01
قابلتوجهیاز
درآمریکانيز،برعکسبوداپست،بانبودفرمانقرنطينهسراسریسهم 
سفرهادرحالانجامباقیماندند.لیوهمکاران) (Lee et al., 2020نشاندادندكهتعداد


بررسی پیامدهای شیوع بیماری کووید 91-بر استفاده از...؛ خاوریان و همکاران | 19

سفرهابهازای هر نفراز 4/9( 4/2سفركاری و  1/6سفرغير شغلی)به 2/4( 2/2سفر
كاریو 1/3سفرغير شغلی)كاهش یافته استكهاینكاهشنرخسفرشغلی،ناشیاز
شيوعهمهگيریبودهاست .

بهواسطه
افزایشبيکاریودوركاری 
قابلتوجهاست،امامطالعات
هرچندنقشقرنطينهسراسریبركاهشتردددرشهرها 
مختلفیدرارتباطباتغييرالگویرفتارافرادپسازپایانقرنطينهبهدالیلمختلفینظير
تجربه خوشایند استفاده از خدمات الکترونيکی یا ترس از حضور در جامعه و ابتال به
كردهاند .بهعنوان نمونه دی ووس ) (De Vos, 2020در
همهگيری كووید 91-اشاره  

پژوهش خود به بررسی پيامدهای بالقوه حفظ فاصلهگذاری اجتماعی بر الگوهای سفر
همزمان با اعمال محدودیتهایی برای حفظ
روزانه پرداخته است .وی اذعان داشته كه  
فاصله گذاریاجتماعی،ممکناستتقاضایسفربهدليلافزایشكاردرخانه،آموزش

الکترونيک و كاهش تعداد فعاليتها و رویدادهای عمومی كاهش یابد .عالوه بر آن،
اندكهاینتغييراتمیتواندساختاریباشدودرادامهنيز


برخیپژوهشگرانمدعیشده
اینرویهادامهپيداكند.
نمونهای از تغييرات ساختاری در رفتار سفر افراد مطالعهی هاس و همکاران ( de


است.دراینمطالعه،براساسنمونهگيریاز 2011شهروندهلندی

 )Haas et al., 2020
اعالمكردهاندكهتقریباً  11درصدافراددرهلندفعاليتخودرادرخارجاز منزلكاهش

داده اند.همچنينميزانسفرهاومسافتطیشدهدرمقایسهباپایيز 2191بهترتيب 00و

یتوان بهكاهش
 61درصددرپایيز 2121كاهش یافته است.ازدیگرنتایجاینتحقيقم 
حملونقل
تمایلافراددراستفادهازحملونقلهمگانیواشتراكی وافزایشاستفادهاز 
شخصیاشارهكرد .
نشانمیدهدكهعواملمتعددومتفاوتیبر

نتایجآماریمتفاوتمطالعاتیادشده 
تصميمافراددرزمانهمهگيریكوویدـ 91درارتباطباسفرهایشغلیتأثيرگذار است.

هرچند هر جامعه بنا بر ویژگیهای خود متفاوت رفتار میكند اما مولی و همکاران
دستيابیبهالگویرفتاریافراددرزمانبروزبيماریهای

) (Muley et al., 2020باهدف 
عفونیهمهگيروفاكتورهایتأثيرگذاربرانتخابفرد60،مقالهرابررسیوتحليلكردند.
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انسبتبهحملونقل

بهطوركلی ،باظهوربيماریهای عفونی مردمواكنشهای مشابهی ر

است.عالوه برآن،

نشاندادهاند كهشاملكاهش درتحرک و تغيير الگوهای ترافيکی 
دادهاند با
كاهشیافته است؛ مردم ترجيح  

قابلتوجهی 
ملونقل همگانی به ميزان  
سهم ح 
ادهروی یا دوچرخهسواری
مسافتهای كوتاه از پي 

خودرو شخصی سفر كنند و برای 
استفادهكنند .عالوهبرآنبررسیمطالعاتنشاندادهكهمرداندرمقایسهبازنانكمتر
برنامه سفر خود را تغيير میدهند .این پژوهشگران عنوان كردهاند كه مطالعهای درباره
ریزیحملونقلنيافتهاند .


گيریبربرنامه
كوتاهمدته 
مه
تأثيراتبلندمدتیا 
بهجزجنسيت،ميزان
براعمالافراددرزمانهمهگيری ،

درارتباطباعواملتأثيرگذار
درآمدوسرمایهفردنيزبااهميتشناساییشدهاست.هوتلوهمکاران ( Hotle et al.,

دهندكهافرادمتمولتر،دارایتحصيالتعاليهو


آمریکانشانمی
االتمتحده
)2020درای 
گذاریاجتماعیراكمتررعایتمیكنند .


شاغلفاصله
یشده بيان شد ،سهم شيوههای سفر كه احتمال
همانطور كه در مطالعات بررس 

مواجهه با ویروس را باال میبرد ،مانند حملونقل همگانی ،در زمان اعالم همهگيری و
داشتهاماهيچگاهبهصفرنرسيده

قابلتوجه 
همچنيناعمالمحدودیتهایترافيکیكاهش 
است .در سمت مقابل سهم شيوههایی نظير استفاده از وسيله نقليه شخصی و
ترینافزایشراداشتهاست.چنينمشاهداتیروندكلیتغييرشيوهی

دوچرخهسواریبيش

سفردرجامعهرامشخصمیكند امابررسیوضعيتمسافرانوافرادیكههمچنانبههر

ونقلهمگانیاستفادهمیكنند،الزامیاست.زیرابراساسمطالعاتمربوطبه


دليلازحمل
پذیرترینافرادكهافرادكمدرآمدهستندمعموالًمجبور


ونقل،آسيب

انتشاربيماریدرحمل
بهاستفادهازحملونقلهمگانیخواهندبود).(Troko et al., 2011عالوهبرآن،شناسایی

كندتابرنامهریزیبراساسآن


ونقلهمگانیكمکمی

یحمل
دقيقاستفادهكنندگاندائم

ازدسترفته دادن سایر

تقاضا انجام شود تا ضرر احتمالی حملونقل همگانی در اثر 
استفادهكنندگانكمينهشود .
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روش تحقیق
ایازافراددرارتباطباشيوهیسفرپيشوپسازشيوع


دراینپژوهشازطيفگسترده
شيوهی این پژوهش از نوع پيمایشی
نرو  
كووید ـ  91پرسشگری انجام شده است .ازای 
آوریایناطالعات(ماههایتيرومرداد


درزمانجمع
است.باتوجهبهشيوعكووید 91-
بااستفادهازشبکههایاجتماعیاقدام

نرو
درسال)9411مصاحبهرودرروممکننبود،ازای 
بهپخشلينکپرسشنامهالکترونيکاینپژوهششد.باتوجه بهمحدودبودندسترسی
گروههایآسيبپذیربهشبکههایاجتماعیواینترنت،
گروههایمختلفافراد ،خصوصاً  

برای تکميل پرسشنامه توسط افراد مسن و افزایش تنوع به شکل محدود از شيوهی
پرسشگریرودررونيزدرشهرهایاصفهانوتهراناستفادهشد .
سؤاالتمورداستفادهدرپرسشنامهاینپژوهشبهدوبخشكلیتقسيممیشوند-9:
اطالعاتفردیواقتصادی -2،اطالعاتسفرافرادپيشوپسازشيوعكووید.91-در
جمعآوری اطالعات فردی و اقتصادی ،مواردی نظير :سن ،جنسيت ،ميزان
بخش  
ک خانه
تحصيالت،شغلپيشوپسازشيوعكووید،91-تعدادافرادیكهبافرددری 
زندگیمیكنند،زندگیدركنارخانواده،ميزاندرآمدماهيانه،داشتنبيماریهایمزمنو

دسترسیبهوسایلنقليهشخصی(موتور،دوچرخهوسواری)ازافرادپرسيدهشد.دربخش
اطالعاتمربوطبهسفرافراد،شيوهیسفرفردپيشوپسازشيوعكووید 91-ازخانهبه

محلكاروبرعکسپرسيدهشد .
همانطور كهگفتهشد،اینپرسشنامه بااستفادهازشبکههایاجتماعی دردسترس

لشده9221نفربودهكهالبتهتمام
تعدادپرسشنامهیتکمي 

افرادقرارگرفتهاست .بهمجموع
پرسشنامههایدریافتشدهقابلاستفاده نبوده است.بهعنوان نمونهتعدادیازپرسشنامهها

آموزهستند،افرادبازنشسته،خانهداروبدونشغلتکميل


سالكهدانش
توسطافرادزیر91
شده  است .این افراد سفر اجباری پس از شيوع كووید نداشته و اطالعات آنها از این
پژوهشحذفشدهاست.درنهایتاز9101دادهبرایتحليلدراینپژوهشاستفادهشد.
یشده مربوط به كالنشهرهای تهران ،مشهد ،اصفهان،
جمعآور 
 11درصد از اطالعات  
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تبریز،شيراز،كرجویزداست .
نفرازپاسخدهندگانبهپرسشنامهرازنانوتنها432مورد

قابلتوجهآنکه212
نکتهی 
نرو تحليلهایاین
پاسخندادهاند)،ازای 

رامردانتشکيلمیدهند( 6نفرنيزبهاینسؤال 

انجامشده تا عالوه بر نشان دادن تفاوت رفتاری،
مطالعه همگی به تفکيک جنسيت  
الگوهایرفتاریمرداندراثر تعدادمحدودترنادیده گرفتهنشود.عالوه برآن به علت
مسائل فرهنگی ،امکان استفاده از موتورسيکلت ،دوچرخه و حتی سيستم حملونقل
همگانیبهعلتتقسيمنامساویظرفيتاتوبوسهایسریعشهری،برایزنانمحدوداست.
نرو،تفکيکبراساسجنسيتبرایبررسیتغييرالگویسفرالزماست .
ازای 
هایمختلفسنیافرادیكهبهپرسشنامهپاسخدادهانددرشکل رسم


فراوانیگروه
همانطور كهمشخصاستافرادبين 91تا 41سالبيشترینمشاركترادر
شدهاست .
داشتهاندكهاحتماالًبهدليلاستفادهبيشتراینگروهازشبکههایاجتماعی
تکميلپرسشنامه 
همانطور كه انتظار
و اینترنت است .فراوانی گروههای شغلی نيز در شکل  ارائهشده و  
دهند.نکتهی


رفتبيشترینتعدادافرادپاسخگوبهپرسشنامهرادانشجویانتشکيلمی

می
اد ،امکان انتخاب بيش از یک شغل در نظر
قابلتوجه آنکه در زمان پرسش شغل افر 

تااگرفردبهشکلپارهوقتكارمیكندودرعينحالدانشجواست،امکانثبت

گرفتهشده

هردوشغلراداشتهباشد.نکتهدیگرآنکهبسياریازدانشجویانباوجود تعطيلیكالس
هاهمچنانبهمحلكارسفرمیكنندیاحتیبهدانشگاهمراجعهمیكنند .


دانشگاه

شکل  .0توزیع گروههاي سني (نمودار چپ) و گروههاي شغلي (نمودار راست) نمونه آماري
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دستآمده از پرسشنامه سعی شده تا گروههای
به 
در این پژوهش با استفاده از اطالعات  
شيوهی سفر خود به محل كار را تغيير دادهاند
جمعيتی كه در زمان شيوع كووید ـ   91
شناساییشوند.درواقعهدفشناساییعواملاجتماعیـاقتصادی تأثيرگذار براینرفتار
است .مطابق مطالعات پيشين انتظار میرود كه مردان كمتر از زنان شيوهی سفر خود را
تغيير بدهند .عالوه بر آن باید تأثير درآمد ،ميزان تحصيالت و سن فرد بر این تصميم
مشخصشود.درادامهباارائهیافتههایمطالعهبااستفادهازبررسیآماریدادههاوانجام
برایسنجشارتباطمتغيرهایگسسته،الگویرفتاریافراددرزمانهمهگيری

تستكای9
كرونابررسیمیشود .


تحلیل نتایج
تغييردرسهمشيوههای

اطالعاتپرسشنامه،تغييراتشيوهیسفرافرادبراساس 

براساس 
گيریوپسازآنبررسیشدهاست.جدولسهمشيوههایمختلف


سفرپيشازاعالمهمه
سفربهتفکيکگروههایسنی91،تا41سال41،تا30سالو30سالبهباالرابرایسفر

گيریسببكاهشسهمحملونقلهمگانیبه


بروزهمه
ازمنزلبهمحلكارنشانمیدهد.

مقدار قابلتوجه و افزایش سهم شيوهی سفر شخصی و پسازآن تاكسیهای اینترنتی و
آژانسشدهاست .
سهمشيوههایمختلفسفراز محلكار بهمنزلاختالف اندكیاز مقادیر جدول

دست آمدهاست.درسفرهایبازگشتبهمنزلسهموسایلشخصیبرایدوگروهسنی
به 

نخستافزایشبيشترینسبتبهسفرهایرفتنبهمحلكارداشتهاست.سفرهایشخصی
شاملدونوعسفراست:رانندگیباوسيلهشخصیو رساندهشدنتوسطوسيلهشخصی.
ازاین رو با توجه به كمتر شدن محدودیت زمانی برای رسيدن به منزل ،تعداد سفرهای

رساندهشدنتوسطوسيلهشخصیرشدداشتهاست .

1 Chi-Square test
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جدول  .0سهم شیوههاي مختلف سفر شغلي پیش و پس از همهگیري (درصد)
زمان

گروه سنی همگانی شخصی موتور تاکسی تاکسی اینترنتی و آژانس فعال
91تا41سال   21

 22

2

 21

 92

 93

پيشازهمهگيری  41تا30سال   21


 22

9

 91

 92

 90

بيشاز30سال   41

 91

4

 91

 93

 90

91تا41سال   91

 46

3

 91

 96

 90

پسازهمهگيری  41تا30سال   92


 42

9

 91

 90

 90

بيشاز30سال   0

 41

3

 21

 91

 90

خانمها درجدول وبرایآقایاندرجدول
مقادیرتغييرسهمشيوههایمختلفسفربرای 
ارائه شده است .این تفکيک نشان میدهد كه الگوی تغيير سفر زنان متفاوت از مردان
هایسفرسواریشخصیوتاكسیاینترنتیدرخانمهابسيار

عنوانمثال،سهمشيوه
است.به 

بيشترازآقایانافزایشداشتهاست.درعينحالآقایانباالی 30سالسفرهایبااستفادهاز
ونقلهمگانیخودرابهصفررساندهاند.عالوهبراینتفاوت،تعدادبيشتریازآقایان


حمل
یسفرخودرابهاستفادهازموتورتغييردادهاند.باتوجهبهآنکهگواهينامهموتوربه


شيوه
خانمها داده نمیشود ،تنها حالتی كه خانمها امکان استفاده از موتور را داشته باشند ،به
شکلرساندهشدنتوسطاقوامیاپيکاست.نکتهقابلتوجهدیگرآنکه،آقایانازتاكسی
نيزفاصلهگرفتهوتغييرسهماستفادهآنهامنفیاستدرحالیكهبرایخانمهااینتغيير

سهممثبتاست.دليلآنرامیتوانامکاناستفادهبيشترآقایانازموتورعنوانكرد.به

شکلكلیآقایانبرایجایگزینیشيوهیهمگانی،تمایلبيشتریبهاستفادهازموتورو

شيوههای فعال از خود نشان میدهند و در سمت مقابل خانمها بيشتر از تاكسی و
هایاینترنتیاستفادهمیكنند .

تاكسی
جدول  .2تغییرات سهم شیوههاي سفر شغلي زنان در اثر همهگیري (درصد)
گروه سنی

همگانی

شخصی

موتور

تاکسی

تاکسی اینترنتی و
آژانس

فعال

91تا41سال 

 -61

 14

9

9

 42

 -6

41تا30سال 

 -01

 24

1

6

 41

3
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گروه سنی

همگانی

شخصی

موتور

تاکسی

بيشاز30سال 

 -19

 991

9

4

تاکسی اینترنتی و
آژانس
 32

فعال
2

جدول  .3تغییرات سهم شیوههاي سفر شغلي در بین مردان در اثر همهگیري (درصد)
گروه سنی

همگانی

شخصی

موتور

تاکسی

تاکسی اینترنتی و آژانس

فعال

91تا41سال 

 -00

 46

 44

 -90

 92

 91

41تا30سال 

 -01

 09

1

 -96

 20

2

بيشاز30سال 

 -911

 14

 33

 -3

 -3

 -92

نتيجهگيری بر اساس ویژگیهای جغرافيایی محدودههای موردبررسی ،نيازمند اطالعات

عنوانمثال در مطالعه هو و چن  (Hu and Chen
سفر افراد به شکل كاملتری است .به 

لكرده ،متمول و سفيدپوست سبب كاهش
انشده كه تعداد بيشتر افراد تحصي 
) 2021بي 
بيشتر استفاده از شيوهی همگانی میشود و ایستگاهها و محدودههایی كه در محدودهی
اطراف آنها چنين افرادی زندگی و فعاليت میكنند با بيشترین كاهش در استفاده از
ونقلهمگانیمواجهشدهاند.باتوجهبهایننکته،بررسیاجمالیوسطحیاطالعات


حمل
بعضی  ازشهرهایكالننظيرتهرانكهتعدادپاسخگوبيشتریمحلسکونتخودراآن
یشهرهابرتغييراتشيوهیسفرمؤثر

توسعهیافتگ

اند،نشانمیدهدكه


شهرهاعنوانكرده
است .
وجود و گسترش شيوههای جایگزین جذاب نظير استفاده از سواری شخصی،
سببمیشودكهبازگشتتقاضا

توسعهیافته

تاكسیهایاینترنتیومواردمشابهدرشهرهای
یهمگانیپسازكاهششيوعوحتیپایانهمهگيریكوویدـ91مشاهدهنشود.

بهشيوه
هایپرداختالکترونيکاستفادهازحملونقلهمگانی


عنواننمونهآمارتراكنشكارت

به
درشهرتهراندرشکل ارائه شده است .ایناطالعاتمربوط بهدوماهنخستهرسال
همانطور كه
سالهای شيوع كووید ـ  91و سال  9411است  .
(فروردین و اردیبهشت)  
مشاهدهمیشود،روندبازگشتتقاضایهمگانیبسياركنداستوحتیدرفروردینو

اردیبهشتسال9319كهآمارابتالومرگبراثركوویدـ91بسياركموروبهصفرشدن
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است،همچنانكمتراز01درصدسال9411وقبلازشيوعاست .

شکل  .2روند تغییرات مسافران اتوبوسراني در دوره مشابه زماني بین سالهاي  0337تا 0410
(مجموع فروردین و اردیبهشت)

براساسمطالعاتپيشين،یکیدیگرازویژگیهایتأثيرگذاربرتغيير رفتارافراددرزمان

همهگيریوتوجهبهتوصيههاینهادهایدولتی،ميزانتحصيالتفرداست.ميزاندرکو

اجرای دستورالعملهای نهادهای دولتی توسط افراد با سطح تحصيالت مختلف متفاوت
است ) .(Burnett, 2015بعضی مطالعات نشان میدهند كه افراد با سطح تحصيالت باال
بهطوركاملوضعيتودستورالعملپيشنهادینهادهایحکومتیرادرکكردهامابهعلت

نداشتناعتمادكافیبهحکومت،ازآنپيروینمیكنند).(Perko et al., 2014درجدول

سهم هرشيوهیسفرازسفرهایشغلیپيش وپساز بروزهمهگيری بهتفکيکميزان
كهمشاهدهمیشودتمامیافرادبهشکلیکسان

همانطور
تحصيالتافرادارائهشدهاست .
مطرحشده دردومطالعهیادشده رد

شيوهیسفرخودراتغييردادهاند،ازاینروادعاهای

میشود .
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جدول  .4سهم شیوههاي سفرهاي شغلي پیش و پس از همهگیري به تفکیک تحصیالت (درصد)
سطح تحصیالت

زمان

تحصيالتتکميلی 
پيشازهمهگيری 


پسازهمهگيری 


همگانی شخصی موتور تاکسی

تاکسی اینترنتی و
آژانس

فعال

 21

 22

9

 29

 93

 94

 41

 24

2

 21

 92

 93

دیپلموكمتر 

 41

 21

0

 91

 99

 91

تحصيالتتکميلی 

 91

 46

9

 29

 91

 94

 91

 42

2

 91

 96

 90

 99

 46

2

 96

 94

 91

فوقدیپلمو

كارشناسی 

فوقدیپلمو

كارشناسی 
دیپلموكمتر 

متغيرهایسنوتحصيالتبرتغييرشيوهیسفر،ازتستمربعكا

قترتأثير
برایبررسیدقي 
استفاده شده است .مقدار آمارهی تست مربع كا (رابطه  )9برای اطالعات ارائه شده در
یداراست.
دستآمدهكهبادرجهآزادی 2درسطحاطمينان10درصدمعن 
به 
جدول 6/9،
ازاینرو فرض صفر كه استقالل دو متغير گسسته تغيير شيوهی سفر از همگانی به سایر

هایسنیاستردمیشود .بررسیمشابهبينارتباطدومتغيرگسستهتغيير


هاوگروه
شيوه
)نشانمیدهدكهفرض

شيوهیسفرازهمگانیبهسایرشيوههاوسطحتحصيالت(جدول

استقالل دو متغير رد نمیشود .درواقع احتمال رد شدن این فرضيه در حدود  42درصد
است .
رابطه9

برآورد شده

)

مشاهده شده

(

∑

جدول  . 5فراواني تغییر شیوهي سفر در بین گروههاي مختلف سني
تغییر شیوه سفر از همگانی به سایر

بین  91تا 03

بین  03تا 54

بیش از 54

شیوهها

سال

سال

سال

تغييرندادهاست 

 04

 39

3

تغييردادهاست .

 912

 911

 42
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جدول  .1فراواني تغییر شیوهي سفر از همگاني به شیوههاي دیگر به تفکیک تحصیالت
تغییر شیوه سفر از همگانی به سایر

دیپلم و

فوقدیپلم و

کارشناسیارشد و

شیوهها

کمتر

کارشناسی

باالتر

تغييرندادهاست 

 91

 09

 21

تغييردادهاست .

 60

 966

 929

یسفرهمگانیراترکكردهاند11


سالشيوه
سهمافرادیكهدرگروهسنیباالی 30
كهسهماینافراددرگروهایسنیكمتردرحدود20

درصداست(جدول).درحالیكه
اینموضوعنشانمی دهدكهافزایشسنسببتمایلوتواناییبيشترفرددر

درصداست.
یهمگانیدرزمانهمهگيریوالبتهعدمبازگشتبهاینشيوهپسازپایان


ترکشيوه
همهگيری میشود .باتوجه بهاطالعات موجود نمیتواندرارتباط باروندتغييردر بين

انتيجهتستمربعكانيزارتباطسنباتغييرشيوهیسفررا

گروههایسنیادعاییداشتام

میكند .ازاینرو باید برای بازجذب افراد باالی  30سال شيوههای مناسبی در نظر
تأیيد  
گرفتهشود .

نتیجهگیري
رشيوهیسفرروزانهافرادنسبتبهوضعيتپيشازهمهگيری

پژوهشحاضردرموردتغيي
كووید 91-برای سفرهای شغلی است .اطالعات موردبررسی با استفاده از پرسشنامه
یشده است .درنهایت
جمعآور 
الکترونيکی كه در بستر شبکههای اجتماعی منتشرشده  ،
سال)وطيفگستردهایازمشاغل

نفرازبينتمامگروههایسنیشاغل(از91تا21

9101
قرارگرفتهاند .

درسطحجامعهموردبررسی
برتغييرشيوهیسفرافراداست.دراینپژوهش

سنافرادیکیازمتغيرهایتأثيرگذار
ازآزمونمربعكابرایشناساییاینمتغيراستفادهشدهاست.برخالفمطالعاتپيشين،
ارتباطبينمتغيرهایجنسيتوميزانتحصيالتباتغييرشيوهیسفرفردازهمگانیبهسایر

شيوههاثابتنشد.الزمبهذكراستروشآماریمورداستفاده دراینمطالعهازروشهای
پایهبودهوبرایبررسیاستقاللیاوابستگیتنهادومتغيركاربرددارد.درادامهنيازاستبا

بررسی پیامدهای شیوع بیماری کووید 91-بر استفاده از...؛ خاوریان و همکاران | 999

استفاده از تحليلهای پيچيدهتر اثر همزمان متغيرها در ساختار مدلهای انتخاب بررسی
عنوانمثال با پرداخت مدل انتخاب گسسته احتمال تغيير شيوهی سفر افراد از
شود .به 
مدلسازیشدهومتغيرهایتأثيرگذار ازدرونمدلاستخراجشوند.
همگانیبهشخصی 
عالوهبرمدلپيشنهادیكهبهعنوانپژوهشیدرادامهیاینمطالعهتوصيهمیشود،بررسی

هاینوینمانندتاكسیاینترنتیكهدرزمانهمهگيریافزایشقابلتوجهینيز


سهمشيوه
هایحملونقلقابلبحثاست .

داشتهاند،درحوزهاثراتنوآوریدرسيستم

توانتوسعهی


ونقلهمگانیدرشهرتهرانمی

باتوجهبهعدمبازگشتتقاضابهحمل
هایهمگانیوازدحامآنهارا


سالازشيوه
سایرشيوههاودوریافرادباسنباالی 30

دليلاینپدیدهدانست.بررسیتأثير متغيرهاییادشده نيازمنداطالعاتیبيشازاطالعات
یشده در این پژوهش است .همچنين ممکن است كاهش عرضه همزمان با
جمعآور 

كاهشتقاضاباعثحذفبرخیخدماتوتعدادنيم راههایعملياتیخطوطاتوبوسرانی
قابلبررسیاست .
بهصورتجداگانه 
شدهباشدكهاینموضوع 
یتوان
كنندگانازحملونقلهمگانی،م 

بهعنوانراهکاریبرایجذبمجدداستفاده

به افزایش تعداد ناوگان برای كاهش ازدحام ،اطالع رسانی وضعيت ازدحام وسایل و
مسيرها برای برنامهریزی بهترودقيقتر افراددر زمان انتخاب شيوهیسفر،سرویسهای
ویژهیدربستیاتوبوسرانیباظرفيتمحدودورزروپيشازآغازسفرباهزینههایمحدود

اشارهكرد.اینمجموعهاقدامومواردمشابهسببكاهشازدحامحملونقلهمگانییا

ونقلهمگانیمیشود .


هایحمل

یسرویس

جذبمجددافرادباسنينباالبهمجموعه
اینمطالعهنيزمانندبسياریازمطالعاتدیگردارایمحدودیتهاییاست.بسياریاز
نکاتواردبهاینمطالعهناشیازبستربرخطآناستكهشاملعدمامکانكنترلدرک
مهمترین
راستگویی پاسخگو است؛ اما  

پاسخگو از سؤاالت و عدم امکان كنترل 
محدودیت،محدودبودنگروهافرادپاسخگوبهافرادآشنابهاستفادهازاینترنت ،فعالدر
ارتباطجمعیبرخطودارایتلفنهوشمندیادسترسیبهرایانهشخصیاست.

رسانههای
برایدرک بهترارتباطمتغيرهای موردبررسی بارفتارافراد درزمانهمهگيریگسترش
شود.باتوجهبهكاهشقابلتوجهمسافران


دراینمطالعهتوصيهمی
انجامشده 
آماربرداری 
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