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 مقاله پژوهشی

: شهر یمطالعه مورد -سفر معلوالن  لهیبر انتخاب وس رگذاریعوامل تأث یبررس 

 همدان

 

 ل مکاتبات(، استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران ئومحسن بابایی )مس

 مهندسی عمران، گروه مهندسی عمران، دانشگاه مالیر، مالیر  دانش آموختهعلی هدایتی، 

E-mail: m.babaei@basu.ac.ir 

 71/97/9910 پذیرش:    70/74/9910دریافت: 

 چکیده

جامعه و همچنین کاهش تمایل استفاده  قل عمومی، ایجاد شرایط سفر مطمئن و آسان برای همه افرادنویکی از اهداف اصلی سیستم حمل

ونقل عمومی فعلی چنین شرایطی را . در بسیاری از شهرهای کشور، سیستم حملاز وسیله شخصی برای انجام سفر همه مسافران است

یی این افراد تعبیه ونقل عمومی مورد استفاده، تجهیزات الزم برای جابجاکند؛ زیرا، تقریبًا در تمام وسایل حملبرای معلوالن فراهم نمی

ونقل عمومی وجود ندارد. از سوی دیگر، است و قابلیت دسترسی برای معلوالن )و به طور خاص، ویلچرسواران( به سیستم حملنشده

بایست مسیرهای ونقل عمومی، میکنندگان از سیستم حملهای مختلف استفادهبه منظور افزایش میزان عدالت اجتماعی بین گروه

ونقل همگانی به امکانات ویژه برای معلوالن تجهیز شوند. برای آن که های الزم انجام شود، و ناوگان حملسازیمناسبدسترسی و 

ونقل در صورت ایجاد قابلیت دسترسی برای معلوالن ارزیابی کرد، الزم است ابتدا نقش های مختلف حملبتوان میزان مطلوبیت گونه

های مختلف معلوالن وسیله آنها مشخص گردد. در این پژوهش، برای تعیین اختالف رفتار بین دسته عوامل تأثیرگذار بر رفتار انتخاب

های فردی و خانوار مربوط به افراد از آزمون آماری تفاضل دو نسبت و تحلیل واریانس استفاده شده است. برای این منظور، ویژگی

نفر از معلوالن شهر همدان پرسیده شد. نتایج نشان  78ای متشکل از معهدر کنار نحوه انتخاب وسیله سفر به صورت حضوری برای جا

دهند که نیاز به ویلچر برای سفر، تعداد اعضای خانواده و مالکیت ویلچر برقی تأثیر معناداری بر انتخاب همه وسایل سفر دارند، در می

رهای همچنین، تحلیل همبستگی متغی سفر تأثیرگذارند. حالی که مالکیت ویلچر، درآمد، جنس و سن تنها در انتخاب بعضی از وسایل

 .، در حالی که میزان همبستگی آنها با انتخاب وسیله نسبتاً قوی استدهدنشان نمی را رابطه خطی قوی بین آنها ، وجودمستقل
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 مقدمه  .1
درصد افراد هر جامعه  91طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، 

ها هستند که این آمار در ایران به حدود دارای انواع معلولیت

درصد از این معلولین  67تا  97رسد که میلیون نفر می 99

افراد درصد از این  9های جسمی و حرکتی دارند، و معلولیت

یک سیستم حمل و  .های بسیار شدید هستنددارای معلولیت

شود که قابلیت دسترسی نقل عمومی کارآمد زمانی محقق می

افراد جامعه اعم از معلول و غیرمعلول فراهم  مناسبی برای همه

 لدانستن تمایل ویلچرسواران در انتخاب نوع وسای بنابراینکند؛ 

ارآمدتر یک سیستم حمل و نقل تواند در تحقق هرچه کنقلیه می

فراگیر نقش بسزایی ایفا کند. متأسفانه در شرایط کنونی اغلب 

های الزم برای دسترسی معلوالن سازیشهرهای کشور مناسب

های حمل و نقل همگانی صورت نگرفته است، که به سیستم

این موضوع تأثیر بسزایی در عدم وجود عدالت اجتماعی برای 

توان اجتماع های عمومی در اقشار کمو سیستم استفاده از منابع

)اعم از معلوالن حرکتی، افراد مسن و کودکان سوار بر کالسکه( 

دارد. بنابراین، برای ایجاد فضایی عادالنه الزم است میزان تأثیر 

ایجاد دسترسی )و مخارج مربوط به آن( بر انتخاب آتی وسایل 

سی در این راستا حمل و نقل عمومی سنجیده شود. یک گام اسا

افراد مختلف برای  9ونقلیهای حملتعیین میزان مطلوبیت گونه

توان است. قبل از بررسی میزان مطلوبیت، نیاز است عوامل کم

موثر بر انتخاب وسیله سفر توسط این افراد شناسایی شود تا 

پس از آن بتوان مطالعات بعدی را انجام داد. به همین دلیل، این 

بررسی عوامل تأثیرگذار بر نحوه انتخاب وسیله  پژوهش با هدف

سفر معلوالن تعریف شده است. عالوه براین، نتایج این پژوهش 

تواند مدیران شهری را در راستای میزان کارآمدی احتمالی می

تجهیز جامعه معلوالن از طریق اعطای تسهیالتی برای تهیه 

مطلع  ی(وسایل سفر مختص به آنها )ویلچر ساده یا ویلچر برق

 نماید. 

سازی معابر مختصری درباره بعضی از جوانب مناسب ،در ادامه

برای استفاده معلوالن جهت آشنایی بیشتر خواننده با موضوع و 

آل با شرایط کنونی کشور، امکان مقایسه شرایط و ضوابط ایده

 99۳9 در سال ۶64نشریه شماره این ضوابط در شود. آورده می

ی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و توسط دفتر امور فن

ضوابط و مقررات شهرسازی و »تحت عنوان ریزی کشور برنامه

تهیه شده است.  «حرکتی–معماری برای افراد معلول جسمی

سازی و ایمنی که در استفاده از وسایل نقلیه شرایط کلی مناسب

 تواند به شرح زیر باشد:عمومی بایستی مد نظر قرارگیرد می

مسیر دسترسی: اولین شرط برای استفاده از سیستم حمل و  -

نقل عمومی، وجود مسیری ایمن و مناسب برای دسترسی 

رو بدون مانع )پله، ها است. وجود پیادهیابان به ایستگاهتوان

های اصلی با ( در امتداد خیابان…های شدید و نرده، ناهمواری

اتصال خیابان و هایی برای متر، رمپسانتی 9۳7عرض حداقل 

متر و حداکثر سانتی 9۶7رو به یکدیگر با حداقل عرض پیاده

پیاده مجهز به آسانسور یا باالبر با  های عابرو پل % ۳شیب 

متر، سانتی 997متر و طول سانتی 17حداقل عرض ورودی

 جهت ایجاد مسیری ایمن و مناسب الزامی است.

د یستگاه اتوبوس نبایانتظار مسافران ا ایستگاه: عرض محدوده -

متر باشد تا محل کافی برای استقرار و جابجا کردن  ۶کمتر از 

ویلچر مهیا باشد و محل ورود فرد به اتوبوس بایستی کلیه 

 شرایط اتصال پیاده رو به سواره رو را مطابق استاندارد دارا باشد.

اتوبوس: برداشتن پلکان ورودی اتوبوسها و استفاده از  -

بینی کوپی یا باالبراتوماتیکِ ویلچر و نیز پیشهای تلسرمپ

محل استقرار معلوالن درداخل اتوبوس و در نظرگرفتن صندلی 

یابان و سالمندانی که با عصا، واکر و غیره رفت و آمد برای توان

ها با عالئم کنند و همچنین مشخص کردن این محلمی

در امر  یابان، از جمله مواردی است که بایدالمللی توانبین

 ها مد نظر قرارداد.سازی اتوبوسمناسب

یابان باید از هر لحاظ موارد ایمنیِ فضای مخصوص استقرار توان

های شدید اتوبوس یا مورد توجه قرارگیرد، به طوری که تکان

ترمزهای ناگهانی باعث حرکت شدید ویلچر یا واژگونی آن و 

 پرتاب فرد معلول نشود.
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اتوبوس، بستن کمربند ایمنی برای تمامی طول مسیرحرکت  در

یابان، سالمندان و ویلچرسواران الزامی است و راننده توان

بایستی توجه و دقت بسیار زیادی جهت توقف کامل داشته 

 به نحوی که قبل از پیاده و وسوار شدن افراد حرکت نکند. ،باشد

هایی است تاکسی تلفنی: این سیستم حمل و نقل شامل ون -

اناتی همچون رمپ تلسکوپی یا باالبر ویلچر که از امک

دهد که به راحتی یابان می برخوردارند که این امکان را به توان

 بتوانند با ویلچر بر آن سوار شوند.

شود. در مروری بر ادبیات موضوع می ۶در ادامه مقاله در بخش 

عوامل موثر بر انتخاب وسیله سفر معلوالن بررسی شده  9بخش 

ی درباره پرسشنامه طراحی شده در این پژوهش ارائه و توضیحات

پردازد. های استفاده شده میبه توصیف داده 6شود. بخش می

گیری نتیجه 4ها، و نهایتاً در بخش تحلیل آماری داده 1در بخش 

  .شودو پیشنهاد برای مطالعات آتی ارائه می

  پیشینه موضوع .2

 معلوالن به وسایل نقلیهعلیرغم عدم توجه به اهمیت دسترسی 

نیافته و بعضاً در حال توسعه، در عمومی در کشورهای توسعه

در خصوص انتخاب کشورهای توسعه یافته مطالعات زیادی 

نوع وسیله برای سفرهای درون شهری توسط افراد ناتوان 

صورت گرفته است، که در ادامه به برخی از این مطالعات اشاره 

 شود. می

انتخاب وسیله با هدف خرید در لندن  در موردای که مطالعه

دهد که مردان مسن تمایل به حفظ صورت گرفت نشان می

مهارت رانندگی و استفاده از وسیله شخصی به عنوان راننده یا 

نهایتاً به عنوان مسافر دارند، درصورتی که خانمهای مسن 

، اهستند از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده کنند. امّ اندمایل

در مورد ویلچرسواران در صورت نداشتن خودروی شخصی 

مخصوص  ۶تمایل به استفاده از سیسـتم تاکـسی تـلفنی

در  [. البتهSchmöcker et al. 2008دارند ] ویلچرسواران

این مقاله، نظرسنجی بعد از دادن اطالع دقیق در خصوص هزینه 

برای یک های جانبی و ... پارکینگ، هزینه سفر )مجموع هزینه

  است.ها انجام شدهمایل سفر( هر یک از وسیله

ناتوانان جسمی بیشتر از دیگران تمایل به داشتن سفری مطمئن 

دارند، و به همین دلیل دوست دارند که در برخی از سفرهای 

شهری توسط افرادی همراهی شوند. بنابراین داشتن یا  درون

والن یله توسط معلنداشتن همراه تأثیر مهمی بر انتخاب نوع وس

[. به همین دلیل، اعضای Ermagun et al. 2014دارد ]

های خانواده نقش مهمی در تمایل افراد ناتوان به انجام فعالیت

کنند که در بعضی موارد این نقش بر خارج از خانه ایفا می

 ,Dekaگذارد ]انتخاب نوع وسیله توسط آنان نیز تأثیر می

ناامنی در استفاده از سیستم حملبیشترین احساس . [2014

دهد که ونقل عمومی هنگام سوار و پیاده شدن از وسیله رخ می

ها تر شدن اینگونه فعالیتوجود قابلیت دسترسی باال موجب امن

[. در بررسی Khalifeh-Soltani et al. 2011شود ]می

قابلیت دسترسی به سیستم حمل و نقل برای افراد ناتوان، عوامل 

ی وجود دارد که الزم است برای داشتن تصویر صحیحی متعدد

ی سفر مورد توجه قرارگیرند. درک صحیح چرخه سفر از چرخه

تواند ما را در شناسایی مشکالتی که افراد ناتوان با آن مواجه می

 [. Khalifeh-Soltani et al. 2011شوند یاری دهد ]می

ارزیابی  ایقابلیت دسترسی به عنوان یکی از عناصر کلیدی بر

شود. کیفیت، کارآمدی و پایداری سیستم حمل و نقل شناخته می

کننده از سیستم ی افراد جامعه به عنوان استفادهدر واقع همه

حمل و نقل از دسترسی آسان به اتوبوس، مترو، هواپیما و کشتی 

 Gassiot]مطالعه [. Cullen, 2006برند ]بهره می

Melian, Prats and Coromina, 2016] دهد نشان می

که رفتار افراد معلول در سفر به اماکن مذهبی نیز متفاوت از 

 افراد غیرمعلول است. 

[ عوامل موثر بر قابلیت اطمینان به زمان Deka, 2015دکا ]

در سیستم پاراترانزیت را بررسی کرد. نتایج  توانسفر افراد کم

د ، تعدمطالعه وی نشان داد که متغیرهایی مانند مسافت سفر

های سوار و پیاده شدن و سرمای فصلی تصادفات در محل



 محسن بابایی، علی هدایتی

 9911(/پاییز 64) اولال دوازدهم/ شماره ونقل/ سفصلنامه مهندسی حمل

4 
 

توانند متغیرهای با اهمیتی برای تعیین قابلیت اطمینان به زمان می

 سفر در سفرهای معلوالن باشند.

 Park and]اخیراً منتشر شده است ای که مطالعه

Chowdhury, 2018 ]موانع استفاده از دهد که نشان می

توسط افراد معلول در نیوزیلند عمدتاً به عمومی ونقل حمل

ها، طراحی فضای شهری، کیفیت ها و ترمینالمکان ایستگاه

 ونقل عمومی معطوف است.روها و کیفیت خدمات حملپیاده

سفرهای پیاپی درون %17دهد که ای در لندن نشان میمطالعه

تر طوالنی %17شهری در صورت لزوم دسترسی ویلچر، 

دهد که در اولویت قرار دادن این مطالعه نشان میخواهند شد. 

هایی است که حلتأثیرگذارتر از راه %97ارتقاء قابلیت دسترسی 

فقط قصد کاهش تعداد تغییر وسیله توسط افراد ناتوان در یک 

 [.Ferrari et al. 2013سفر را دارند ]

 9111سال پس از وضع قانون حمایت از معلوالن در سال  97

بررسی تغییرات مورد نیاز برای افزایش قابلیت  به منظور

دهد طراحی ای  نشان میدسترسی به مکانهای عمومی، مطالعه

تم روها و یک سیسپارکینگ مناسب، از بین بردن موانع در پیاده

ونقل عمومی فراگیر تمایل این افراد را برای استفاده از حمل

 ,Bromleyدهد ]سیستم حمل و نقل عمومی افزایش می

Matthews, and Thomas, 2006 این مقاله که بریتانیا .]

را مورد مطالعه قرار داده است، موارد قابل توجهی را برای محور 

های اجرایی در جهت بهبود ریزی و سیاستقراردادن در برنامه

دسترسی افراد ویلچرسوار به سیستم حمل و نقل پیشنهاد 

 دهد که عبارتند از:می

o  حمل و نقل عمومی فراگیروجود یک سیستم 

o تحول در جهت طراحی جهانی 

o های ها و سیاستتوجه هرچه بیشتر به معلولین در برنامه

 ی شهریتوسعه

o  باالبردن سطح آگاهی جامعه از مشکالت مربوط به

 معلولین

o  به رسمیت شناختن بعضی از مسائل مربوط به معلولین

های خدمات توسط هم ناتوانان جسمی و هم دستگاه

 سانی عمومی و خصوصیر

o آگاهی از عملکرد مناسب کشورهای پیشگام در این راه 

مطالعات دیگری در مورد عوامل موثر بر امکان تداوم یا توقف 

 Park]رانندگی در افراد کهنسال انجام شده است )برای مثال، 

and Chowdhury, 2018 و ]Hwang and Hong], 

 [ را ببینید(. 2018

تر در باال، نقش افراد ویلچرسوار کم رنگ در مطالعات ذکر شده

از بقیه افراد دارای ناتوانی جسمی است و بیشتر به افراد سالمند 

است. هرچند، ذکر این نکته که سن افراد در پرداخته شده

کند غیر قابل انکار است. انتخاب نوع وسیله نقش مهمی ایفا می

ه عنوان لچر ببنابراین، در مطالعه حاضر، تمرکز بیشتری روی وی

یک وسیله سفر متداول در جامعه معلوالن شده است، و این 

های این پژوهش به حساب میموضوع یکی دیگر از نوآوری

   آید.

بررسی عوامل موثر بر انتخاب وسیله سفر  .3

 معلوالن و طراحی پرسشنامه

تر گفته شد، درک صحیح چرخه سفر در طور که پیشهمان

اهمیت  ،شوندافراد ناتوان با آن مواجه میشناسایی مشکالتی که 

بین خطوط حمل 9دارد. چرخه سفر در یک سفر بدون انتقال

نمایش داده شده است. با  9شهری در شکل ونقل عمومی درون

توجه به چرخه نشان داده شده در این شکل، برای یک سفر 

ها ای از فعالیتتوان مجموعهشهری شامل یک انتقال، می درون

 سفرها را به طور کلی در نظر گرفت: پارهو 

 دسترسی از مبدأ اولیه به ایستگاه مبدأ اول (9

 دسترسی به گیشه فروش بلیط (۶

 سوار شدن به وسیله (9

 رسیدن به ایستگاه مقصد اول (6
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 شدن از وسیله پیاده (1

 دسترسی به ایستگاه مبدأ دوم (4

 سوار شدن به وسیله (0

 دسترسی به ایستگاه مقصد دوم (۳

 سیلهشدن از و پیاده (1

 دسترسی به مقصد نهایی (97

و احتماالً  6الزم به ذکر است که در صورت بلند بودن سفر

ونقل عمومی، ممکن است طراحی نامناسب شبکه خطوط حمل

نیاز به بیشتر از یک انتقال در هر سفر باشد و بنابراین فعالیت

 برای هر انتقال اضافه مجدداً صورت پذیرد.  1تا  4های 

ها ها نیاز به یک سری تواناییاز این فعالیت برای انجام هر یک

و تجهیزاتی است که وجود این تواناییها و تجهیزات به طور 

ونقل عمومی تأثیر مستقیم بر انتخاب/عدم انتخاب حمل

گذارد. برای مثال، برای سوار شدن به وسیله تجهیزات می

مخصوص باالبردن ویلچر یا رمپ مخصوص انتقال ویلچر نیاز 

بنابراین مجهز بودن وسیله به این امکانات یکی از مهم است و

های انتخاب وسیله توسط معلوالن است. یا برای ترین ویژگی

سازی معابر با محوطه دسترسی به ایستگاه نیاز به همسطح

ایستگاه ویا تعبیه رمپ استاندارد است. اما، از آن جا که در زمان 

تجهیزات در شهر مورد  انجام این پژوهش )و تا کنون( این گونه

های فرد مطالعه وجود نداشته است، عوامل دیگری که به ویژگی

و یا خانواده وی مرتبط است مد نظر قرار گرفته است. برای 

مثال، برای سوار و پیاده شدن به وسیله در افراد فاقد حرکت 

نیاز به همراه است، ویا در معلوالن با درجه معلولیت باال، برای 

ه ایستگاه یا نیاز به ویلچر یا وسیله نقلیه شخصی دسترسی ب

است. به همین ترتیب، برای در اختیار داشتن ویلچر )مخصوصاً 

کننده است. از نوع برقی( درآمد خانوار یکی از عوامل تعیین

همچنین، در خانوارهای با درآمد باال، استفاده از وسیله شخصی 

سی )به صورت )در صورت داشتن همراه( یا استفاده از تاک

ر حال، به ه دربستی( نسبت به استفاده از اتوبوس ارجح است.

با استفاده از تعیین روابط علت و معلولی دالیل استفاده/عدم 

های فردی و ونقل عمومی و با تکیه بر ویژگیاستفاده از حمل

هایی از آن در باال توضیح داده شد، خانواری چنان که نمونه

عوامل اصلی تأثیرگذار بر انتخاب وسیله در عوامل زیر به عنوان 

 معلوالن تعیین گردید:

 جنس و سن فرد 

 تعداد اعضای خانواده 

 تعداد خودرو در تملک خانواده 

 مالکیت ویلچر 

  سطح معلولیت )با استفاده از سوال در مورد نیاز به همراه

در انجام سفر و نیاز به استفاده از ویلچر و توانایی سوارشدن 

؛ قابل ذکر است که برای تشخیص سطح معلولیت بر ویلچر

های مخصوصی وجود دارد که متأسفانه بندیدرجه

ها( شده )آزمودنیدسترسی به آن برای همه افراد پرسش

مقدور نبود و بنابراین برای تشخیص آن به اجبار از سواالتی 

درباره نیاز به همراه در انجام سفر و نیاز به استفاده از ویلچر 

 نایی سوارشدن بر ویلچر استفاده شد.(و توا

 متوسط درآمد خانواده 

  ،مشخصات آخرین سفر فرد )شامل مبدأ و مقصد سفر

شده در سفر، هزینه سفر، زمان وسیله سفر، مسافت طی

انتظار، زمان داخل وسیله، زمان دسترسی به وسیله/ایستگاه 

از مبدأ اصلی و زمان دسترسی از وسیله/ایستگاه تا مقصد 

 یی(نها

بر مبنای این اطالعات مورد نیاز، فرم پرسشگری مخصوصی 

شود. قابل ذکر است که این دیده می ۶شد که در شکل  طراحی

های دیگری در مورد تمایل سفر معلوالن پرسشنامه حاوی بخش

سازی سیستم ونقل مختلف در صورت مناسببا وسایل حمل

یل موضوع تحلونقل عمومی نیز بوده است که ارتباطی با حمل

آماری عوامل تأثیرگذار بر رفتار انتخاب وسیله در شرایط کنونی 

سازی( نداشته و بنابراین در شهر )بدون انجام اقدامات مناسب

 نمایش داده نشده است. ۶شکل 
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 [Lafratta, 2008ونقل عمومی ]چرخه سفر معلوالن در استفاده از حمل .1شکل 

 

 
 نهای سفر معلوالآوری اطالعات رفتاری و ویژگیجمعشده برای فرم پرسشگری طراحی .2شکل 

 ها و تحلیل توصیفی آنهاداده .4
به منظور بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتار انتخاب وسیله سفر، 

جامعه معلوالنی که مشکالت حرکتی دارند در شهر همدان مد 

ها گرفت. برای رسیدن به تعداد نمونه باال، پرسشنامه نظر قرار

به صورت حضوری به معلوالن تحویل داده شد. همچنین، از 

این طریق توضیحاتی جهت آشنایی با اهداف مطالعه و نحوه 

ها صحت پاسخگویی به سواالت به انها داده شد، تا پرسشنامه

ار به این ها را داشته باشند. روند ککافی برای انجام تحلیل

ای که نحوه پر کردن صورت بود که پرسشنامه به همراه برگه

. سفر به ایستگاه ۶

 حمل و نقل 

 . برنامه ریزی سفر9

از . پیاده شدن ۳

 وسیله نقلیه
. پیدا کردن 1

 سرویس مناسب

. سوار شدن به 4

وسیله نقلیه انتخاب 

شده

. رسیدن به 0

 مقصد مورد نظر

 . رسیدن به ایستگاه9

 . خرید بلیط6
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پرسشنامه به طور کامل در آن توضیح داده شده بود به فرد داده 

شد و از وی خواسته شد تا مشخصات آخرین سفر خود را با 

دقت برداشت کرده و در فرصت مناسب آن را در فرم 

 پرسشگری وارد کنند. 

 91نفر است، که از این تعداد  ۳0شده شتعداد کل افراد پرس

 60نفره یا کمتر و  9نفر عضو خانوار  67نفر مرد،  1۶نفر زن و 

نفر عضو خانوارهای با  60نفره و بیشتر،  6نفر عضو خانوار 

نفر عضو خانوارهای  67هزار تومان در ماه و  017درآمد زیر 

 ۳9برقی و نفر دارای ویلچر  4هزار تومان در ماه،  017بیشتر از 

 97نفر زیر  69سال و  97نفر باالی  66نفر بدون ویلچر برقی، 

سال، هستند. به لحاظ محدودیت حرکتی و میزان معلولیت، 

نفر  90نفر نیازمند ویلچر و  17برای انجام سفر و حرکت، 

نفر بدون  67نفر نیازمند به همراه و  60غیرنیازمند به ویلچر، 

 نیاز به همراه هستند.   

های مختلف سهم وسایل سفر مختلف به ازای ویژگی ۶کلش 

هایی که دهد. در این شکل و در سایر تحلیلمعلوالن نشان می

بندی وسایل سفر به این در ادامه مقاله ارائه خواهد شد، دسته

پرسشنامه،  ۶و  9های : وسیلهخودروی شخصیصورت است: 

: سایر مومیونقل عحملپرسشنامه، و  6و  9های : وسیلهویلچر

موارد مندرج در پرسشنامه. الزم به ذکر است که برای رعایت 

بندی ریزتر های آماری از دستهکفایت تعداد نمونه در تحلیل

 استفاده نشده است.

دهد که افرادی که معلوالنی که برای الف نشان می-9شکل 

ونقل عمومی حرکت به ویلچر دارند تمایل به استفاده از حمل

ارند. د -این مطالعه عمدتاً اتوبوس یا تاکسی بوده استکه در -

دهد که علیرغم عدم وجود معابر و این موضوع نشان می

شده، معلوالن تمایل به استفاده از سازیهای مناسبدسترسی

ونقل عمومی دارند، و امکان این که این معلوالن در حمل

مومی ونقل عها به استفاده از حملسازیصورت انجام مناسب

روی بیاورند باال است. البته برای این ادعا نیاز به مطالعه مختص 

به خود است، و نویسندگان این مقاله در حال انجام چنین 

 ای هستند. مطالعه
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 )ه(

 
 )و(

 
 )ز(

 
 )ح(

الف( نیاز/عدم نیاز به ویلچر برای حرکت؛ ب( مرد/زن بودن؛ ج( تعداد  –های مختلف معلوالن سهم وسایل سفر مختلف به ازای ویژگی .3شکل

هزار تومان در ماه؛ ه( مالکیت یا عدم مالکیت  057نفر؛ د( درآمد خانوار بیشتر یا کمتر از/مساوی با  3اعضای خانوار بیشتر یا کمتر از/مساوی با 

 سال 07سال؛ ح( سن زیر یا باالی  37ن زیر یا باالی ویلچر؛ و( نیاز یا عدم نیاز به همراه برای انجام سفر؛ ز( س

 

است. این شکل نشان  9همچنین، نکته قابل توجهی در شکل 

دهد که افراد دارای ویلچر برقی هیچگونه تمایلی برای می

اند و این یافته مربوط به ونقل عمومی نداشتهاستفاده از حمل

کند؛ به این معنی، که عدم وجود ید میالف را تأی-9شکل 

ها و تجهیزات مختص به معلوالن باعث عدم استفاده دسترسی

 9 های شکلشود. سایر قسمتونقل عمومی میاز سیستم حمل

های قابل توجه رفتاری بین معلوالن با دهند که تفاوتنشان می

های مختلف در قبال انتخاب وسیله سفر وجود دارد. ویژگی

ها معنادار هستند یا تنها برای آن که بتوان گفت این تفاوت لکن،

شده در این مطالعه رخ دادهآوریبه صورت اتفاقی در آمار جمع

به آن  1اند نیاز به انجام آزمون آماری است که در بخش 

  پردازیم.می

شده در سفر )به عنوان یکی میزان اهمیت مسافت طی 6شکل 

های سفر( بر انتخاب وسیله سفر نشان ترین ویژگیاز مهم

ها را به توان منطقی بودن پاسخدهد. با توجه به این شکل میمی

طور منطقی ارزیابی کرد؛ یعنی، در سفرهای بلندتر میزان استفاده 

الف و -6از ویلچر کمتر بوده است. از طرفی، از تقابل شکل 

قل عمومی ونتوان استنباط کرد که میزان تمایل به حملب می-6

کیلومتر(  6در سفرهای خیلی کوتاه )یعنی کمتر از/مساوی با 

کیلومتر میزان  4کمترین مقدار را دارد، و با افزایش طول سفر تا 

یابد، و پس از آن با ونقل عمومی افزایش میاستفاده از حمل

کیلومتر مجدداً سهم حمل و نقل  4فزونی یافتن طول سفر از 

تواند به دلیل صرف زمان ین موضوع مییابد. اعمومی کاهش می

انتظار زیاد نسبت به مسافت کم در سفرهای خیلی کوتاه از 

ونقل های مورد نیاز بیشتر بین خطوط حملطرفی، و تعداد انتقال

 تر از طرف دیگر، باشد.عمومی در سفرهای طوالنی
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 )الف(

 
 )ب(

 کیلومتر. 0کیلومتر؛ ب( بیشتر یا کمتر از  4الف( بیشتر یا کمتر از –های مختلفسهم وسایل سفر مختلف به ازای مسافت .4شکل

 

شده در پرسشنامه های پرسیدهالزم به ذکر است که سایر ویژگی

توان از شده در سفر فرد هستند و نمیمربوط به وسیله انتخاب

به طور مستقیم در مطالعه تفاوت رفتار انتخاب وسیله  آنها

استفاده کرد. بلکه، برای این منظور نیاز به سنجش رفتار از طریق 

توابع مطلوبیت وسایل سفر است که این موضوع در مطالعه 

ای توسط نویسندگان این مقاله در حال انجام است. جداگانه

نوع  بستگی به برای مثال، هزینه سفر در آخرین سفر یک فرد

توان ای دارد که وی انتخاب کرده است و بنابرای نمیوسیله

گفت که انتخاب وسیله به میزان هزینه سفر )به عنوان یک 

 ویژگی ثابت( وابسته است.

 . تحلیل آماری5

 آزمون آماری تفاضل بین دو نسبت  5-1

های برای بررسی معناداری اختالف رفتاری معلوالن با ویژگی

سفر، در این پژوهش از آزمون در قبال انتخاب وسیله مختلف 

آماری تفاضل بین دو نسبت در دو جامعه استفاده شده است 

شود. در این که در ادامه توضیحاتی در مورد آن ارائه می

آزمون، در دو جامعه مختلف )مثالً جامعه زنان و جامعه 

داربودن اختالف بین نسبت یک متغیر مشخص مردان( معنی

)مثالً سهم استفاده از وسیله نقلیه شخصی در سفر( مورد 

گیرد. اگر نسبت متغیر مورد نظر در دو جامعه بررسی قرار می

گیری باشد، آماره مناسب برای تصمیم  𝑝2و  𝑝1به ترتیب 

�̂�2توان درباره معناداری اختالف بین دو نسبت را می − �̂�1 

و  𝑛1های با حجمنامید. اگر نمونه دو جامعه کامالً تصادفی 

 𝑛2  باشند، آنگاه توزیع�̂�2 − �̂�1   تقریباً نرمال با میانگین

𝑝2(𝑝2−1)صفر و واریانس 

𝑛2
+(1−𝑝1)𝑝1

𝑛1
خواهد بود، و متغیر  

 زیر توزیعی نرمال خواهد داشت: 

Z=
�̂�2−�̂�1

√
(1−𝑝2)𝑝2

𝑛2
+

(1−𝑝1)𝑝1
𝑛1

 
                             (9)   

 ( را به صورت رایج زیر نوشت:9)توان فرمول که می

Z=
�̂�2−�̂�1

√(1−𝑝)�̂�(
1

𝑛1
+

1

𝑛2
) 

                                  (۶)   

برآوردی از نسبت متغیر مورد بررسی در دو   �̂�که در آن 

 شود:( محاسبه می9جامعه و از طریق فرمول )

�̂� =
𝑥1+𝑥2

𝑛1+𝑛2
                                            (9)   

های رخ داده )مثالً تعداد انتخاب تعداد موفقیت 𝑥2و  𝑥1و 

خودروی شخصی برای انجام سفر( به ترتیب در جامعه اول 

 دهند.و دوم را نشان می

 توان ساختار فرض آماری را به صورت زیر نوشت:اکنون می

{
𝐻0: 𝑝1 = 𝑝2

𝐻1: 𝑝1 < 𝑝2
   →   𝑍 < 𝑧𝛼           

 و
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{
𝐻0: 𝑝1 = 𝑝2

𝐻1: 𝑝1 > 𝑝2
   →   𝑍 > 𝑧1−𝛼 = −𝑧𝛼                    

(6  ) 

داری یا خطای نوع اول را نشان سطح معنی  αکه در آن 

 دهد. می

شده، در کتابدادهقابل ذکر است که آزمون آماری توضیح

[( یافت Walpole et al. 2011های آماری مرجع )مانند ]

 شود.می

 

 نتایج بکارگیری آزمون آماری  5-2

در  71/7داری برابر با که به طور معمول سطح معنی از آن جا

شود، مقادیر بحرانی بکار رفته در این پژوهش، نظر گرفته می

 -46/9و  46/9به ترتیب برابر با   𝑧0.95و   𝑧0.05یعنی 

نتایج آزمون آماری تفضل دو نسبت را  9خواهند بود. جدول 

 های مختلفدر انتخاب وسایل منتلف سفر برای ویژگی

طور که در دهد. همانمعلوالن و مسافت سفر آنها نشان می

که با -شود. نتیجه آزمون در چهار مورد این جدول دیده می

بوده   𝐻0قبول فرض  -اندزمینه خاکستری تمییز داده شده

است؛ به این معنی، که در این موارد تفاوت رفتاری در 

توان بر میدار نیست، یا نهای مختلف معنیمعلوالن با ویژگی

داری بین سهم وسایل مبنای نمونه موجود تفاوت معنی

شود، رد می 𝐻0مختلف سفر قائل شد. در سایر موارد فرض 

 ( وجود ندارد. 𝐻1یعنی، دلیلی برای رد فرض مقابل )فرض 

جدول این است  ۶ردیف  𝐻0برای مثال، معنی قبول فرض 

ر معلول د که تفاوتی در تمایل زنان معلول نسبت به مردان

استفاده از ویلچر وجود ندارد، در حالی که میزان استفاده آنها 

نقل عمومی )ردیف  و( و حمل9از خودروی شخصی )ردیف 

تواند به دلیل عرف ( تفاوت معناداری دارد. این موضوع می۶

جامعه ویا تفاوت در توان جسمی بین گروه زنان و مردان 

 .باشد

توان مندرج در جدول نیز میهای در مورد سایر ویژگی

های مشابهی به صورت زیر داشت. انتخاب وسیله سفر تحلیل

بین معلوالن دارای ویلچر و فاقد ویلچر به طور کلی متفاوت 

را ببینید(. بعد خانوار تأثیر مستقیم و  1تا  6های است )ردیف

را  1تا  0های گذارد )ردیفداری بر انتخاب وسیله میمعنی

تواند به دلیل تعداد افراد بیشتر در این موضوع میببینید(. 

دسترس معلوالن برای همراهی آنها و بنابراین تفاوت در 

انتخاب شیوه سفر ایشان باشد. در آمد ماهانه خانوار تأثیر  بر 

گذارد، و سهم وسیله ونقل عمومی تأثیر میاستفاده از حمل

ا درآمد باالتر داری برای افراد بونقل عمومی به طور معنیحمل

را ببینید(. یکی از دالیل  9۶و  97های کمتر است )ردیف

سازیها توان در عدم وجود مناسباصلی در این تفاوت را می

و عدم وجود تجهیزات و امکانات ضروری و مناسب دانست، 

و بدیهی است که در چنین شرایطی افراد دارای تمکن مالی 

 خواهند کرد. بیشتر از وسیله نقلیه شخصی استفاده

، نتایج آزمون آماری با آنچه از 91و  99در مورد ردیف 

رسد قدری همخوانی وجود ندارد؛ چرا قبل منطقی به نظر می

رود معلوالن نیازمند به همراه، کمتر از وسایل که انتظار می

نقلیه عمومی استفاده کنند، در صورتی که تفاوت سهم وسیله 

و غیر نیازمندان به همراهی در مورد نیازمندان به همراهی 

توان در سایر معنادار نبوده است. دلیل این موضوع را می

ای از افراد متغیرهای تأثیرگذار دانست؛ مثالً، ممکن است دسته

اند و در نتیجه نیازمند به همراه دارای تمکن مالی کمتر بوده

اند. نتایج ردیف ونقل عمومی را برای انجام سفر برگزیدهحمل

های دهد که افراد نیازمند به همراهی معلولیتنشان می 96

جسمی باالتری نسبت به سایر معلوالن داشته و به تبع از 

نشان می 9۳تا  94های کنند. ردیفویلچر بیشتر استفاده می

دهند که طول سفر )مسافت بین مبدأ و مقصد( بر انتخاب 

بر  داریگذارد، ولی تأثیر معنیخودروی شخصی تأثیر نمی

 ونقل عمومی دارد.انتخاب ویلچر و حمل
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 های مختلف معلوالن و مسافت سفر آنهانتایج آزمون آماری تفضل دو نسبت را در انتخاب وسایل منتلف سفر برای ویژگی .1جدول 

شماره 

 آزمون

ویژگی یا صفت مورد 

 بررسی
 وسیله سفر

سهم وسیله سفر 

 (𝒑𝟏) 1در جامعه 

سهم وسیله سفر در 

 (𝒑𝟐) 2جامعه 
𝒏𝟏 𝒏𝟐 Z 

نتیجه 

 آزمون

1 
: زنان، جامعه 9جنس )جامعه 

 : مردان(۶

 0.56 0.43 خودروی شخصی

35 52 

 𝐻0رد  5.40-

 𝐻0قبول  1.28- 0.13 0.11 ویلچر 2

 𝐻0رد  6.48 0.31 0.46 حمل و نقل عمومی 3

نیاز به ویلچر برای حرکت  4

: بدون نیازبه ویلچر، 9)جامعه 

 : نیازمند ویلچر(۶جامعه 

 0.48 0.54 خودروی شخصی

37 50 

 𝐻0رد  2.57

 𝐻0رد  14.08- 0.22 0.00 ویلچر 5

 𝐻0رد  7.03 0.30 0.46 حمل و نقل عمومی 6

: کمتر از 9بعد خانوار )جامعه  7

: ۶نفر، جامعه  9یا مساوی با 

 نفر( 9بیشتر از 

 0.62 0.38 خودروی شخصی

40 47 

 𝐻0رد  10.46-

 𝐻0رد  2.84 0.11 0.15 ویلچر 8

 𝐻0رد  9.95 0.28 0.50 حمل و نقل عمومی 9

درآمد ماهانه خانوار )هزار  10

: کمتر از 9تومان( )جامعه 

 (017: بیشتر از ۶، جامعه 017

 0.58 0.45 خودروی شخصی

47 40 

 𝐻0رد  5.54-

 𝐻0قبول  0.17 0.13 0.13 ویلچر 11

 𝐻0رد  5.63 0.30 0.43 حمل و نقل عمومی 12

نیاز به همراهی در حرکت  13

: نیازمند همراه، 9)جامعه 

 : بدون نیاز به همراه(۶جامعه 

 0.55 0.45 خودروی شخصی

40 47 

 𝐻0رد  4.46-

 𝐻0رد  8.85 0.06 0.20 ویلچر 14

 𝐻0قبول  1.48- 0.38 0.35 حمل و نقل عمومی 15

: کمتر از یا 9مسافت )جامعه  16

: ۶کیلومتر، جامعه  6مساوی با 

 کیلومتر( 6بیشتر از 

 0.52 0.49 خودروی شخصی

37 50 

 𝐻0قبول  1.43-

 𝐻0رد  6.99 0.08 0.19 ویلچر 17

 𝐻0رد  3.34- 0.40 0.32 حمل و نقل عمومی 18

 

-الزم به ذکر است که برای دو متغیر سن و مسافت سفر    

برای آزمون اختالف میانگین  -که متغیرهایی کمی هستند

هایی که وسایل مختلف سفر را همتغیرهای کمی بین گرو

با استفاده از نرم 1طرفهاند، تحلیل واریانس یکانتخاب کرده

رفته شد، که در هر دو متغیر تفاوت بکارگ SPSSافزار 

های مختلف در معناداری بین میانگین متغیرها برای گروه

 مشاهده نشد. α= 71/7داری سطح معنی

  ربا یکدیگ بین متغیرهای مستقل ارتباطبررسی  5-3

شده در این مقاله، بررسی های آماری انجاماز دیگر تحلیل

ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل است. برای انجام این 

ای یا ها، بسته به نوع متغیرها )اسمی، ترتیبی، فاصلهتحلیل

های پارامتری یا ناپارامتری آزموننسبی بودن متغیرها( از 

برای استفاده از  .کرداستفاده توان می 0و اسپیرمن 4پیرسون

سبی( ای یا نضریب همبستگی پیرسون )در متغیرهای فاصله

ابتدا الزم است نرمال بودن جامعه نسبت به آن متغیر کنترل 

و  ۳ویلک-های آماری شاپیروشود. برای این منظور، از آزمون

استفاده شد. نتایج هر دو این  1اسمیرنوف-کلموگروف
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 1داری رابطه خطی برای متغیرهای مستقل مورد بررسی در جدول . ضرایب همبستگی و سطح معنی2جدول 

 (P-Valueداری )سطح معنی ضریب همبستگی متغیر دوم متغیر اول

 697/7 -7۳1/7 نیاز به ویلچر برای حرکت جنس

 ۶۶0/7 -999/7 درآمد ماهانه خانوار جنس

 941/7 -71۳/7 نیاز به همراهی در حرکت جنس

 9۳9/7 711/7 مسافت جنس

 771/7 ۶01/7 نیاز به همراهی در حرکت نیاز به ویلچر برای حرکت

 ۳۶1/7 -7۶9/7 مسافت نیاز به ویلچر برای حرکت

 77۶/7 9۶1/7 درآمد ماهانه خانوار بعد خانوار

 976/7 -904/7 مسافت نیاز به همراهی در حرکت

 

توان نشان داد که نمی 71/7داری ها در سطح معنیآزمون

فرض نرمال را برای متغیرهای نسبی مستقل استفاده شده در 

این مطالعه )بعد خانوار، درآمد و مسافت سفر( به کار برد. 

بنابراین، تمام ضرایب همبستگی به صورت ناپارامتری )در 

ه تگی ب( محاسبه شد. نتایج ضرایب همبسSPSSنرم افزار 

( مربوط به آن در P-Valueداری )دست آمده و سطح معنی

آورده شده است. الزم به ذکر است که در این جدول  ۶جدول 

چنانچه رابطه علی و معلولی منطقی بین متغیرهای مستقل 

مورد ارزیابی وجود نداشته است ضریب همبستگی برای آنها 

درآمد  »با « ی حرکتنیاز به ویلچر برا»قید نشده است. برای مثال، 

تواند ارتباط خطی یا حتی غیرخطی نمی« ماهانه خانوار

داری داشته باشد و بنابراین ذکر میزان ارتباط برای آنها معنی

سطری  ۶نیز غیرمنطقی خواهد بود، و به همین دلیل در جدول 

که  طور همانشود.که مختص به این دو متغیر باشد دیده نمی

که سطر -شود تنها در دو مورد مشاهده می ۶در جدول 

تگی همبس -مربوط به آنها با زمینه خاکستری مجزا شده است

داری قابل قبول وجود دارد. همبستگی خطی با سطح معنی

در  نیاز به همراهی»و « نیاز به ویلچر برای حرکت»مثبت بین 

ن ضعیف بین اینسبتاً دهنده رابطه و نشان 9/7حدود « حرکت

البته همین رابطه ضعیف نیز منطقی است، زیرا  دو متغیر است.

معلوالنی که دارای ضعف جدی حرکتی دارند هم نیاز به 

ویلچر و هم همراه برای جابجایی دارند. همچنین، در جدول 

بعد »( بین دو متغیر 0/7و زیر  9/7رابطه متوسطی )باالتر از  ۶

شود که مشاهده می «درآمد ماهانه خانوار»و « خانوار

دهنده افزایش سطح درآمد با افزایش تعداد اعضای نشان

خانوار است. این همبستگی احتماالً به این دلیل به وجود آمده 

است که تعداد شاغالن در یک خانواده با افزایش تعداد 

اعضای خانوار به طور نسبی افزایش یافته است و یا به دلیل 

افزایش سابقه کاری شاغل )شاغالن( در خانوارهای 

ه با ویا افزایش یارانه دولتی کتر(، تر )و نتیجتاً مسنجمعیتپر

بر درآمد خانوار یابد )!(، افزایش تعداد افراد خانوار ازدیاد می

  نیز افزوده شده است.

توان گفت که رابطه ، می۶با توجه به سطر آخر جدول 

از به نی»و « مسافت»معکوس بسیار ضعیفی بین دو متغیر 

وجود دارد، که شاید علت آن را بتوان « همراهی در حرکت

در عدم تمایل معلوالن دارای مشکالت حرکتی زیاد به انجام 

 سفرهای با مسافت باال دانست. 

 سته بین متغیرهای مستقل با متغیر واب همبستگیبررسی  5-4

 در این بخش میزان همبستگی بین متغیر وابسته )وسیله سفر 

ده شدر پرسشگری انجام ( و متغیرهای مستقلشدهانتخاب

و  97شود. از آنجا که متغیر وابسته متغیری اسمیبررسی می
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)شامل همه مدهای پرسیده شده در پرسشنامه غیر  وجهیچند

از مد پیاده( است و متغیرهای مستقل دو نوع اسمی و 

دارند، نتایج همبستگی در دو  99«دارای مقیاس»یا ای فاصله

 9اند. در جدول ارائه شده( 6و  9جدول مجزا )جداول 

برای متغیرهای مستقل از نوع  ۶9«اتا»ضریب همبستگی 

وی »ضریب همبستگی  6ای یا دارای مقیاس و جدول فاصله

که همه -برای متغیرهای مستقل اسمی  96«فی»یا  99«کرامر

دهد. همچنین، مقدار سطح را نشان می -هستنددووجهی 

ز ی متغیرهای اسمی نیبرا آزمون همبستگی تقریبی دارمعنی

 ارائه شده است. 9در جدول 

 

بین متغیر وابسته و متغیرهای  اتا. ضرایب همبستگی 2جدول 

 ایفاصلهمستقل 

 ضریب همبستگی متغیر مستقل

 9۶9/7 تعداد اعضای خانوار

 96۳/7 درآمد

 40۶/7 مالکیت خودرو

 ۳74/7 هزینه سفر

 9۶1/7 مسافت سفر

 099/7 زمان انتظار

 669/7 زمان درون وسیله

 970/7 فاصله از پارکینگ تا مقصد نهایی

 

. ضرایب همبستگی وی کرامر بین متغیر وابسته و 3جدول 

 متغیرهای مستقل اسمی

 دارسطح معنی ضریب همبستگی متغیر مستقل

 77۳/7 661/7 جنس

 777/7 4۶0/7 مالکیت ویلچر

 777/7 ۳90/7 مالکیت ویلچر برقی

 777/7 ۳00/7 رانندگیامکان 

 777/7 1۳9/7 نیاز به همراهی دیگران

 777/7 4۳7/7 نیاز به ویلچر در حرکت

 

های مربوط به متغیرهای مستقل در دو جدول باال، ردیف

دارای همبستگی قوی با متغیر وابسته با زمینه خاکستری 

های مربوط به متغیرهای مستقل دارای پررنگ و ردیف

همبستگی نسبتاً ضغیف با متغیر وابسته با زمینه خاکستری 

شود از میان طور که مشاهده میاند. همانرنگ مجزا شدهکم

های فرد معلول دو متغیر دهنده ویژگیمتغیرهای مستقل نشان

د بر نحوه انتخاب م« امکان رانندگی»و « مالکیت ویلچر برقی»

گذارد. همچنین، از میان متغیرهای أثیر را میوی بیشترین ت

هزینه »های شبکه و نوع وسیله نقلیه دو متغیر مربوط به ویژگی

ر یر را دارند. در سوی دیگبیشترین تأث« زمان انتظار»و « سفر

همبستگی قابل توجهی با انتخاب وسیله سفر « درآمد»متغیر 

نقل ومعلوالن ندارد. الزم به ذکر است که تفاوت انتخاب حمل

فاضل تدر آزمون  متفاوت عمومی در دو جامعه با درآمدهای

دار بود و این در تعارض با یافته ( معنی9-1)در بخش  نسبت

با انتخاب وسیله  «درآمد»همبستگی اندک این بخش درباره 

سهم انتخاب یا عدم انتخاب  9-1نقلیه نیست؛ زیرا در بخش 

ونقل عمومی( تنها بین دو جامعه تنها یک مد )یعنی حمل

( ای با درآمد نسبی پایینای با درآمد نسبی باال و جامعه)جامعه

بررسی شده است، در حالی که در این بخش همبستگی )و 

اب در مقابل انتخ« درآمد»ای تأثیرگذاری( متغیر فاصلهمیزان 

این تفسیر در مورد  همه مدهای پرسشنامه بررسی شده است.

 ظاهر متناقض نیز جاری و صادق است.های بهسایر یافته

 گیری و پیشنهادات. نتیجه0

های مختلف معلوالن در ویژگیدر این مقاله، میزان تأثیر 

مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور  انتخاب وسیله سفر

از آزمون آماری تفاضل دو نسبت و تحلیل واریانس استفاده 

نفر از  ۳0ای طراحی شد و نامهشد. برای این منظور پرسش

معلوالن جسمی و حرکتی شهر همدان آن را پر کردند. نتایج 

بندی توان به صورت زیر جمعاصلی این تحلیل آماری را می

 کرد:

 فاوتی در تمایل زنان معلول نسبت به مردان معلول در ت

استفاده از ویلچر وجود ندارد، در حالی که میزان 

ونقل عمومی استفاده آنها از خودروی شخصی و حمل

 تفاوت معناداری دارد.
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  انتخاب وسیله سفر بین معلوالن دارای ویلچر و فاقد

 ویلچر به طور کلی متفاوت است.

 داری بر انتخاب وسیله ستقیم و معنیبعد خانوار تأثیر م

 گذارد.می

 داری برای ونقل عمومی به طور معنیسهم وسیله حمل

 افراد با درآمد باالتر کمتر است.

 ونقل عمومی در تفاوت بین رفتار انتخاب حمل

نیازمندان به همراهی و غیر نیازمندان به همراهی معنی

 دار نیست.

 )بر انتخاب  طول سفر )مسافت بین مبدأ و مقصد

گذارد، ولی تأثیر معنیخودروی شخصی تأثیر نمی

 ونقل عمومی دارد. داری بر انتخاب ویلچر و حمل

  سن معلوالن در رفتار انتخاب وسیله سفر آنها تفاوت

 کند.داری ایجاد نمیمعنی

توان گفت که جنس، درآمد، بعد خانوار، بنا بر نتایج باال، می

و نیاز به همراهی دیگران برای نیاز به ویلچر برای حرکت، 

های فردی و خانوادگی معلوالن ترین ویژگیحرکت، مهم

گذارند. هستند که بر انتخاب وسیله سفر آنها تأثیر می

همچنین، مسافت سفر نیز یک عامل تأثیرگذار بر انتخاب 

تواند به دلیل صرف این موضوع میونقل عمومی است. حمل

 سافت کم در سفرهای خیلی کوتاهزمان انتظار زیاد نسبت به م

های مورد نیاز بیشتر بین خطوط حملاز طرفی، و تعداد انتقال

تر از طرف دیگر، باشد. ونقل عمومی در سفرهای طوالنی

ها به ای که تعداد انتقالبدیهی است که طراحی شبکه به گونه

تواند باعث جذب بیشتر مسافران معلول به حداقل برسند می

 ونقل عمومی بشود. حمل سیستم

دهد که می نشان مستقل یمیزان همبستگی بین متغیرها تحلیل

چر برای نیاز به ویل»همبستگی مثبت ضعیفی بین متغیرهای 

 بعد»و نیز متغیرهای « نیاز به همراهی در حرکت»و « حرکت

وجود دارد، که این موضوع « درآمد ماهانه خانوار»و « خانوار

-های انتخاب وسیله سفر معلوالن مدلتواند در ساخت می

مد  -که به عنوان موضوعی مهم در مطالعات آتی خواهد بود

 نظر قرار گیرد. 

تحلیل میزان همبستگی بین متغیر وابسته )انتخاب وسیله 

نقلیه( با متغیرهای مستقل آورده شده در پرسشنامه نشان 

، «امکان رانندگی»، «مالکیت ویلچر برقی»متغیر دهد که می

ب بیشترین همبستگی را با انتخا« زمان انتظار»و « هزینه سفر»

ا همبستگی قابل توجهی ب« درآمد»وسیله سفر دارند، و متغیر 

 انتخاب وسیله سفر معلوالن ندارد.

تواند در انتخاب متغیرهای مناسب برای نتایج این مطالعه می

انتخاب  یهاساخت مدل)برای مثال، مطالعات رفتاری آتی 

در زمینه انتخاب وسیله معلوالن، به عنوان گروه ( ستهگس

بزرگی از جامعه، مورد استفاده قرار گیرد، تا از این طریق بتوان 

 ریزی کرد.برای فراهم آوردن شرایط بهتر سفر برای آنها برنامه

ی گیرتواند در تصمیمنتیجه این مطالعه میبه طور خاص، 

اهم آوردن تسهیالت ها و فرسازیمدیران بر انجام مناسب

 حرکتی مناسب برای معلوالن تأثیر بسزایی داشته باشد.

از آن جا که در این مقاله برای رعایت کفایت نمونه و صحت 

های افراد به صورت یک بعدی مورد بررسی نتایج، ویژگی

ای برای بررسی تأثیر شود مطالعهاند، پیشنهاد میقرار گرفته

برای مثال، بررسی این موضوع  ها انجام شود.همزمان ویژگی

که رفتار معلوالن مسن/جوان زن با معلوالن مسن/جوان مرد 

در قبال انتخاب وسیله متفاوت است یا خیر؟ ویا آیا افراد 

نیازمند همراهی دارای خودرو رفتار متفاوتی با افراد نیازمند 

 همراهی فاقد خودرو دارند؟

 

 هانوشتپی .0

1- Modes of Transport 

2- Dial-a-Ride 

3- Transfer 

4- Long-haul Trip  

5- One-way Analysis of Variance (One-way 

ANOVA) 

6- Pearson 



 : شهر همدانیمطالعه مورد -سفر معلوالن  لهیبر انتخاب وس رگذاریعوامل تأث یبررسمقاله پژوهشی: 
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7- Spearman 

8- Shapiro-Wilk 

9- Kolmogorov-Smirnov 

10- Nominal Variable 

11- Scale Variable 

12- Eta 

13- Cramer’s V 

14- Phi 

 

 مراجع .8

ن دفتر امور فنی و تدوی یت و برنامه ریزی کشور. رسازمان مدی-

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای  " (99۳9) معیارها

تهران: ، "۶64نشریه شماره  ،حرکتی–افراد معلول جسمی

 .ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

- Bromley, R. D. F., Matthews, D. L. and 

Thomas, C. J. (2006) “City center accessibility 

for wheelchair users: The consumer 

perspective and the planning implications”, 

Cities, Vol. 24, No. 3, pp. 229–241. 

- Cullen, M. (2006) “Improving transport 

accessibility for all; guide to good practice”, 

France: OECD Publications. 

- Deka, D. (2014) “The role of household 

members in transporting adults with 

disabilities in the United States”, 

Transportation Research Part A, Vol. 69, pp. 

45-47. 

- Deka, D. (2015) “Factors associated with 

disability paratransit's travel time reliability”, 

Journal of Transport Geography, Vol. 48, pp. 

96-104. 

- Ermagun, A., Hajivosough, S.|H., Samimi, A. 

and Rashidi, T. H. (2014) “A joint model for 

trip purpose and escorting patterns of the 

disabled”, Travel Behaviour and Society, Vol. 

3, pp. 51-58. 

- Ferrari, L., Berlingerio, M. Calabrese b, F., 

and Reades, J. (2013) “Improving the 

accessibility of urban transportation networks 

for people with disabilities”, Transportation 

Research Part C, Vol. 45, pp. 27-40. 

- Gassiot Melian, A., Prats, L. and Coromina, 

L. (2016) “The perceived value of accessibility 

in religious sites–do disabled and non-disabled 

travelers behave differently?”, Tourism 

Review, Vol. 71, No. 2, pp. 105-117. 

- Hwang, Y. and Hong, G. R. S. (2018) 

“Predictors of driving cessation in community-

dwelling older adults: a 3-year longitudinal 

study”, Transportation research part F: traffic 

psychology and behaviour, Vol. 52, pp. 202-

209. 

- Ichikawa, M., Nakahara, S. and Takahashi, H. 

(2016) “The impact of transportation 

alternatives on the decision to cease driving by 

older adults in Japan”, Transportation, Vol. 43, 

No. 3, pp. 443-453. 

- Khalifeh-Soltani, S. H., Sham, M., Awang, 

M. and Yaman, R. (2011) “Accessibility for 

Disabled in Public Transportation Terminal”, 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 

Vol. 35, pp. 89-96. 

- Lafratta, A. (2008) “Assessment of 

accessibility stansards for disabled people in 

land based public transport vehicle”, United 

Kingdom: Department for Transport. 

- Park, J. and Chowdhury, S. (2018) 

“Investigating the barriers in a typical journey 

by public transport users with disabilities”, 

Journal of Transport and Health. 

 

- Schmöcker, J.-D., Quddus, M. A., Noland, R. 

B. and Bell, M. G. H. (2008) “Mode choice of 

older and disabled people: A case study of 

shopping trips in London”, Journal of 

Transport Geography, Vol. 26, pp. 257–267. 

- Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L. 

and Ye, K. (2011) “Probability and statistics 

for engineers and scientists (9th edition)”, New 

York: Macmillan. 
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از دانشگاه صنعتی  99۳۶محسن بابائی، درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال 

از دانشگاه  99۳1ونقل را در سال  ریزی حملامیرکبیر و درجه کارشناسی ارشد در رشته برنامه

ریزی موفق به کسب درجه دکتری در رشته برنامه 9919علم و صنعت ایران اخذ نمود. در سال 

های پژوهشی مورد عالقه ایشان تحلیل و ونقل از دانشگاه علم و صنعت ایران گردید. زمینهحمل

در  ستادیارطراحی شبکه، و قابلیت اطمینان بوده و در حال حاضر عضو هیأت علمی با مرتبه ا

 سینا است.دانشگاه بوعلی

 

 

از دانشگاه مالیر اخذ  9914علی هدایتی، درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال 

ونقل لهای حمکرد. زمینه پژوهشی مورد عالقه ایشان بررسی و تحلیل مشکالت موجود در سیستم

تخاب های حرکتی در زمینه اندارای معلولیت عمومی در زمینه توانیابان و نیز شناخت رفتار مسافران

 وسیله سفر است. وی عضو جامعه معلولین استان همدان است.

 

 

 


