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مقدمه
 و (Joelsson et al., 2019: 1است ) شده کپارچهیمردم  یدر زندگ روزمره یها تیفعالسایر و تحرک با  ونقل حمل 

دلخواه  یها مکاندر  کند تا کمک میشهروندان به  یاساس یها تیفعالبه  یترسکردن دس است که با فراهم یستمیس

ک مکان به یاز را که مردم  یزاتیتجه عنوان بهرا  ونقل حملتوان  یم دیگر  عبارت  به(؛ Levy, 2019: 43) شوندجا  هجاب

 یدر شهرها نهیهز کم ییجا هابدر ج یدیکل یعنصر ،باشد یمعمو صورت بهکه اگر  کردف یتعر کند یمگر منتقل یمکان د

 ونقل حملبه  یابیدر دست یاساس یراهبرد ،ونقل حملوه از ین شیا که  (Lois et al., 2018: 49) شود یمبزرگ قلمداد 

ن را اشغال یدرصد از سطح زم 2اگرچه شهرها تنها (. Mcarthur et al., 2019: 433) شود یممحسوب ز یندار یپا

ت جهان یدرصد از کل جمع 71شهرها  یت فعلین جمعیهمچن .کنند یمد یرا تول یا گلخانه یزهاگا درصد کل 17 د،نا هکرد

از شهرها با  یاریبس همچنین(. Mercier, 2018: 1) استت در حال رشد یش جمعیافزا نیو ا دنده یمل یرا تشک

همراه با  یا جاده تصادفات و واه صدا، یآلودگ ک،یتراف شدت ت خودرو،یش مالکیدر ارتباط با افزا یحاد شهر یها چالش

 ةطبق یزندگ درلوکس  ییکاالبه  را ماشین ،یشخص یش خودروین افزایا .مواجه هستند یخودرومحور یگسترش الگو

ل یبه اتومب ینامناسب سبب وابستگ ونقل حمل یها ستمیس (.Song et al., 2018: 141) استکرده  لیتبد متوسط

 یها یآلودگاز  یناش یروان یها تنش جادیو اکاهش تحرک شهروندان جب مو تواند یمن مسئله یو هم شود یم

 (.00-01: 0939 ،یعمار) شود یبه شکاف اجتماع و منجرخشونت  شیافزا وقت، اتنف ک،یتراف شیافزا ،یطیمح ستیز

 ونقل حمل در عدم استفاده از بنابراین ؛دهد یمکاهش  یعموم ونقل حملبه استفاده از  را ل مردمیتما ین روندیچن

 ،یفرهنگ -ی، موانع اجتماعیناوگان، مسائل اقتصاد کمبود ناوگان، یفرسودگمانند  یرساختیزاز مسائل غیر  یعموم

از  یکیز ین یشناخت روانن موانع یبنابرا ؛هستند مؤثرز ین یشناخت روانموانع  ،یتیریمد یها و ضعف یطیمح ستیز مسائل

 یت شهریریو مد یزیر برنامه ةگمشد ة( حلقیشناخت روانن موانع )یاست و ا یعموم ونقل حمل عدم استفاده ازموانع 

در مسائل شناسی  روانامل عو ازهنوز  یت شهریریمد ،رانیاویژه  بهو  توسعه درحال یکشورها در حال  با این .است

 از (.21: 0939 ،این یصفار) نبوده است یو کاف امعجبه این مقوله ا ورودشان یاستفاده نکرده  یشهر یو طراح یزیر برنامه

ن یا از استین یشناس شهر ک روانی. گرفته استده یرات در شهرها را نادییتغشناسی  روان ةمطالعز یگر نید یسو

عوامل  شناخت رو نیا از(؛ Park, 2010: 535) کندتمرکز  ینیشهرنش یروانمشکنت  بر ورد یبگ یرا جد راتییتغ

 یها استیس یبرا را یمهم یامدهایپ تواند یم، کنند یماستفاده  یعموم ونقل حملز که ا یبر رفتار افراد یشناخت روان

 (.Fu and Juan, 2017: 70) باشد داشته ییجا هت جابیریو مد آن جیترو ،ونقل حمل

مواجه  از آناستفاده  در عدم یشناخت روانمسائل  برخی باران یا یدر تمام شهرها یشهر یونقل عموم ستم حملیس

افراد  یشناخت روان یها یژگیو وران یا یشهرها یطیو مح یو اجتماع یدر هر شهر با توجه به تنوع فرهنگاست که 

پیامدهای مهمی برای  تواند یمشناسی  روانناخت عوامل شکه فو و جان معتقدند  طور همانبنابراین ؛ هستند متفاوت

عمومی را از رسیدن به توسعه  ونقل حمل تواند یمنیز  ها آنبا  نداشتن )همان( آشنایی داشته باشد ونقل حمل یها استیس

 شرفتیپ هستند که روند روبه یشناخت روانعوامل  ،یونقل عموم حمل یرو شیاز موانع پ یکیامروزه  حالبا این  .دور کند

موانع ن یاز است این ها چالشن یخروج از ا یبرا .اند دچار چالش کرده یونقل عموم حمل ةبه توسع یابیدست برایرا 
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ن اهداف یتر از مهم یکی عنوان بهش شهروندان یمناسب ارائه شود تا آسا ییکارها راه ها آنشوند و متناسب با  ییشناسا

 عدم یشناخت روان موانع ییایجغراف لیتحل پژوهش حاضر یاصل هدف ،اساس براین .شودمحقق  یشهر یزیر برنامه

مختلف  یها وهیشن موانع در یا یبند رتبه ،آن یاتیاهداف عمل و اهواز شهر کنن در یعموم ونقل حمل از استفاده

به  ییگو دنبال پاسخ به ،شده مطرحاهداف به  یابیدستبرای  .در مناطق هشتگانه است ها آن یبند پهنهو  یعموم ونقل حمل

 .اند ماکد وازاه یشهر درون یعموم ونقل حملاستفاده از  در عدم یشناخت روان موانعن یتر مهم که هستیم پرسشن یا

از  یکیک یو تراف ونقل حمل( در بخش 0010 -0931اهواز ) شهر کنندوم  ةسال پنج ةتوسع ةبرنام براساس نیهمچن

آن  گوناگون در ابعاد یشهر درون یعموم ونقل حمل ةتوسعموانع  ییشناسا ،اهواز ونقل حمل ةتوسع یاساس یراهبردها

 .کند یمن پژوهش را دوچندان یضرورت انجام ا که است یشناخت روانن ابعاد موانع یاز ا یکی. است

از  یتسلط بر موضوع، آگاه یمرتبط با موضوع موردمطالعه برا یها پژوهش ةنیشیپ ی، بررسیدر هر پژوهش علم

 صورت گرفته یها پژوهشگر ید یها افتهیپژوهش با  یها افتهی ةسیت مقایو درنها یکار از دوباره یری، جلوگها آن یها افتهی

از  ؛است شده انجام ونقل حملاز  کنندگان استفاده شناسی روانحوزة در  یمطالعات متعددزمینه  نیا در ات است.یاز ضرور

شتر یب رمورد انتظا ،رانندگان یسواز  زیآم احترامو برخورد  هیکرا ت نرخ مصوبیرعا کهگرفته است جه ینت (0937)داوود  جمله

بوده است. مهم  از نظر آنانکاهش سرعت ویژه  بهو  متقد قت حیرعا ،ادهیگاه عابر پیادر ج که یدرحال؛ وده استن بامسافر

 یپارامترها ریتأث یبررس( با 0931و همکاران ) بهاریم. اند دانستهرانندگان  م بهخود را حفظ احترا ةفیز وظین نان مسافریهمچن

و افراد  زیگر قانونافراد )افراد  شناسی روان یه پارامترهاک نتیجه گرفتند ادهیپ عابران تخلفات در( پنهان یرهایمتغ) یرفتار

 ها آنو  ندارندن یبه قوان یکه تعهد یافرادرو  ؛ از اینکند یم فایااده یپ عابراندر تخلفات  یمؤثر( نقش یرو ادهیپبه  مند عنقه

 .عبور کننداده یعابر پ قرمز چراغاز یشتر ممکن است بندارند،  یرو ادهیپبه  یچندان ةو عنق کنند یم یرو ادهیپکه روزانه کمتر 

ارتباط د که یجه رسین نتیابه  ،داریپا ونقل حملبه  ها نگرشر ییتغبا بررسی ( 2101) 0کایمرآپورتلند  ونقل حمل یسسه ملؤم

ان یست و مربیز طی، متخصصان محگذاران استیسکه  خاص وجود دارد یتیدر موقع ونقل حملنگرش مثبت به میان  یادیز

از قانون  یرویپ»در ( 2101) و رائو انگیج .استفاده کنند ها آندار از یپا ونقل حملر نگرش نسبت به ییتغ یتوانند برا یم

 یرفتارها ینیب شیپدر  یقرار یبکه گرفتند جه ینت« آلود مهط خطرناک یدر شرا یو رانندگ یقرار یبن یک واسطه بی عنوان به

شده  دیتأک آلود مهط یدر شرا و پرخطرمحرک  یاز قانون در ارتباط با رفتارها یرویپبر ت دارد و یاهم دار سکیر یرانندگ

 ونقل حمل یفرد اتیو خصوص کار بامرتبط  یشناخت روانن عوامل یب ةن رابطییتب( در 2101) مونترو و همکاران است.

جه یدرنت وجود دارد و یمعنادار ةس رابطزان استریعوامل مرتبط با کار و م نیب گرفتند کهنتیجه آلمان  فرانکفورتدر  یعموم

 .ندص دادیرا تشخ یزان استرس شغلیو م یرانندگ ةتجرب ،ساعات کارن شدت یب ةرابط

ینظریمبان
 ستا یطیمحشناسی  روان ،ستم شکل گرفتیکه در قرن ب شناسی رواند یجد یها شاخصهاز  یکی :یشهرشناسیروان

شناسی  روان یبررس ،نیبرا عنوه .پردازد یمط یتقابل انسان و محمکنش  ةو نحو رفتار ،شناخت ،ادراککه به مباحث 
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 8931،زمستان4،شمارة7یزیشهری،دورةرهایجغرافیایبرنامهپژوهش180

 

 ،«طیمح و ارتباط انسان»مانند  یگرین دیعناوبا  و شهروندانکاربران از سوی  یشهر یفضاها یریکارگ بهو نوع  یچگونگ

و « طیمح» ،«انسان» مانند یعناصر محور ها آندر تمام  که شود مطرح می« یشناس بوم»و « یطیمح یشناس جامعه»

که به  داند یم یدر رفتار آدم یشناخت روان یرا کنکاش یطیمحشناسی  روان کیکر وجود دارد.« یرفتار یها سمیمکان»

 کند یابیشهروندان ارزکمک  بهرا  یشهر یفضاها یزان و چگونگی، منوع و باشد معطوف یشهر یط کالبدیدر مح یزندگ

است که جورج این انگر یب یخیتار یها افتهی باشد، یا تازهد موضوع یشا یشهر ناسیش روان (.2: 0937 ،یو صارم یاقبال)

به نا بن مین بر همیدر برل 0319 در سالن کرد و یتدو «یروان یو زندگ ینیشهرنش»با عنوان  یا مقالهش یسال پ 011مل یز

 .وجود دارد ای هرابط ها آن یت روانیعو وض یفرد یط زندگیان محیا میپرسش را مطرح کرد که آوی این  .پرداخت یسخنران

  شد. یشهر شناسی روانبه نام  یعلم یریگ شکلن پرسش سبب یسال بعد پاسخ به ا ده

که  شد ادآوری یشهر یرا در طراح این مقوله و ن موضوع را مطرح کردیش ایسال پ 011ن راه در یآغازگر ا ملیز

ن شاخه از یا درواقع توجه کرد. یشناس ییبایزبه  تنهاد ینبا و اوست یروان یازهایتوجه به انسان و ن ،یطراح ةالزم

 ،یعموم و بهداشتت سنم مانندگر ید یها تخصصاز  زیرا است؛ یا رشته نیب یموضوع ،تینظر ماه ازشناسی  روان

لم همواره با ع نیا (.99-92: 0939 عمار،برد ) یما بهره یو علم جغراف یاسیس ،یاجتماع علوم ،یشناس انسان ،یشناس جامعه

 ریتأث یتا چگونگ کند میفراهم  یابزار یشهر شناسی روان (.20-21: 0939 ا،ین یافت )صفاریرشد شهرها توسعه 

 ةتا نحو کند یمعلم به ما کمک  نیا .شوددرک  عاداتو  یانسان روابط ،ها دگاهید ، احساسموجود بر  طیو شرا ها تیموقع

 تیموفقدلیل  آن به کمک بهنش خواهد داد که یم و به ما بیابیرا در یشهر یدر طراح شناسی رواناصول  یریکارگ به

ن اساکن چرا و دارند یکمتر استرس شهرها، یکه چرا مردم بعض میشو یمدگاه متوجه ین دیا با. میببر یپ شهرها یبرخ

و  یش کالبدن گستریب یناهماهنگ لیاز قب یچندوجه(. بروز مشکنت 01-00همان، هستند )شهرها شادتر  یبرخ

بود  یموضوعات از جمله ،گرید یاز سو یاجتماع یها بیآسو  یفرد یها تنش دیتشد و سو کیاز  یو جمع یفرد یازهاین

از مشکنت  یبخش یشةر ،دگاهین دیباور مروجان ا در را مطرح کرد. یشناس جامعهو  شناسی رواندگاه یش دیدایپ ةنیکه زم

درواقع ست. ها آندر  یو سرزندگفضاها و کمبود نشاط  یناامن ،ها تیفعال یتگخیگس ،ها تیفعال یدر جداساز یاجتماع

مانند  یروح یازهایبا ن ها انسان و تفاوتبه تنوع  یتوجه یبد موجب غفلت و ینبا ها برنامهپرداختن به استانداردها و 

 (.229: 0937 ،یسلطانشود )ت یو خنق یراحت ،تعلق حس ،یشاد ،یمنیا ،ییبایز ،یستیز هم کرامت،

افراد  یا جاده یو رفتارها یروان یندهایارتباط فرا ةبه مطالع ونقل حملشناسی  روان :ونقلحملشناسیروان

 ،یعلم یها روشکمک کند تا با استفاده از  ونقل حملن علم آن است که به صنعت یا هدف گفت توان یم .پردازد یم

ن صنعت یا یآن برا یو بر مبنا ینیب شیپن صنعت در ارتباط است یکه با ا را یهرکس یطورکل بهو  ها ادهیپ، ها رانندهرفتار 

 یها یژگیوت، یموقع یادراک یها یژگیوشود؛  می یبررسر یمتغ دسته دو یطورکل بهن روند یدر ا .کند یریگ میتصم

که از  شوند محسوب می ییرهایمتغ یا به عبارتیهستند  یانسان یرهایکه متغ ییرهایمتغو  ت و...یموقع یکیزیف

 .(0: 0930 ،یرآبادیام) گیرند نشئت می یانسان یها یژگیو

ونقل  ن و حملیزم یربرق کاید بر تلفیبا تأک یونقل عموم بر حمل یمبتن ةتوسع :یشهردرونیعمومونقلحمل

شرح است:  نیبد یدنبال تحقق اهداف دار بهیپا هایی هجاد محلیو رشد هوشمند با ا یارچوب اصول نوشهرسازدر چ یعموم
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، یرو ادهیافراد مانند پ ییجا هجاب یمتعدد برا یها نهیگز ةش تعداد مسافران آن، ارائیو افزا یونقل عموم از حمل یبانیپشت

 یزمان ژه همیو به ،ید، دسترسیمتداول سکونت، کار، خر یبا سازوکارها یونقل عموم حمل ة، اختنط سامانیسوار دوچرخه

 ةارائ ،جذاب های هها و محل ق خلق مکانین از طراساکن یت زندگیفیک محله، بهبود کیه در از تنوع سامان یبردار بهره

 یزندگ ةویبه ش یابیط، دستیمح یت طراحیفیمتفاوت، باالبردن ک یدرآمد یها متعدد مسکن متناسب با گروه یها نهیگز

روند توسعه  یریپذ ینیب شیت پیو قابل یداریپا شیو افزا یاقتصاد ةش توسعی، افزایسوار و دوچرخه یرو ادهیتر در اثر پ سالم

ونقل  حمل یها ستمیس .دار مطرح شدیپا ونقل حمل ةینظر، 0337-0317 یها سال در (.11: 0930ور، پ یپور و دار )امان

 ةارائو  یعیطب یو مصرف ارض یلیمصرف سوخت فس یها ندهیآالکاهش  ها آنهستند که هدف  ییها ستمیس 0داریپا

 یط که سه رکن اصلیتوان با توجه به جامعه، اقتصاد و مح یستم را میهر نوع س یداریمردم است. پا ین براآسا یدسترس

ستم یقرن ب یانیپا ةدر ده شده طرحم های هیگر نظریهوشمند از د رشد .(Verma et al., 2015)کرد  یابیهستند ارز یداریپا

مراکز  ةبر توسع ینینش حومهو  یشهر یطرح در مقابله با پراکندگن یدار قرار دارد. ایآن در توسعه پا یها شهیراست که 

 یها انتخاباز  یفیو انتخاب ط یرو ادهیپ تیقابل با مختلط ن فشرده،یزم یو کاربر یهمگان ونقل حمل یشهرها بر مبنا

 یها سامانه ژهیو به ،یهمگان ونقل حملو  یاجتماع ةب اصول توسعیترک بر سوم ةهزار ة. در آستانکند یمد یتأک یسکونت

 یونقل حمل یها انهیپارامون یدر پ یرو ادهیپ تیباقابلمختلط و  یکاربر یدارا ،تر فشرده یاستقرار اجتماع یبرا یلیر ونقل حمل

جاد یاز آن ا و منظور یونقل حمل یها دهکدهن مورد، یدر ا شده ارائه های هینظر نیتر مهم از جمله. شود یمد یتأک شیازپ شیب

 (.70: 0932، ینیسرور و اماست ) یهمگان ونقل حمل یها ستگاهیات یدارتر با محوریو پا تر سرزنده هایی همحل

یشناختروانموانع هاآنتأثیرا و در از استفاده منظور  ، به: در پژوهش حاضریعمومونقلحملعدم

موانع شامل  یشناخت روانر پارامتر شهر اهواز از چها کنن یونقل عموم عدم استفاده از حمل یشناخت روانسنجش موانع 

 اختنالت از یگروه ،آور اضطرابموانع . شده است  و موانع کنترل تکانه استفاده یشناخت موانع ،یتیشخص موانع ،آور اضطراب

 یاکنشو ترس، و است ندهیآ ارةبدر ینگران از یناش ،اضطراب. ندرا را به همراه د ترس و اضطراب از ییها نشانه که هستند یروان

. شوند یم مشخص ترس و اضطراب از یتوجه قابل احساس با یروان اختنالت از یگروه، گرید  عبارت  به .یکنون دادیرو به

 Diagnostic and Statistical Manual) یجار عیوقا برابر در یواکنش ترس و است ندهیآ عیوقا از ینگران ،اضطراب درواقع

of Mental DisordersAmerican, 2013: 189 .)هنگام  نیا نامعین یک موضوع معیاز فرد  یبا ترس و نگران ین عاملیچن

را کاهش  یونقل عموم رغبت استفاده از حمل ،جاد ترس در فردین عوامل با ایا .ارتباط دارد یعموم ونقل حملاستفاده از 

 و خشک یرفتارها ها آن یاصل یژگیو که یشناخت روان یها اختنل مجموعه از ستا عبارت زین یتیشخص اختنالت دهد. یم

 روابط و شود یم روزانه یزندگ یها الزام با ها آن یسازگار مانع زیرا رساند؛ یم بیآس اشخاص به رفتارها نیا. است ناپذیر انعطاف

 و ارناسازگ یرفتارها یعنی یتیکه اختنل شخص کند یممطرح کا یآمر یپزشک روانانجمن  .کند می مختل گرانید با را ها آن

از موانع  منظور(. American Psychiatric Association, 2013: 647) ها تیموقع و طیمح با برخورد در ریناپذ انعطاف

ا دوران ی یدارند که در کودکریشه ت فرد یت و هویهستند که در شخص یموانع ،یعموم ونقل حملدر عدم استفاده از  یتیشخص

ل و احساس ین موانع به کاهش تمای. ااند کردهجاد یرا در فرد ا یو رفتار یروان یداریا ناپای یداریپاو اند  گرفته  رشد شکل ةیاول
                                                           
1. Transportation efficiency 
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 یونقل عموم مختلف حمل یها وهیک از شیدر هر ییها یتینارضا که شود یممنجر  یونقل عموم کسر شأن در استفاده از حمل

 شامل پردازش افکار، حافظه و توجه یشناخت یملکردهاا تمام عیک ینقص در  ز به هرگونهین یاختنالت شناختکنند.  یجاد میا

است که  یآن دسته از موانع یونقل عموم در عدم استفاده از حمل یمنظور از موانع شناخت(. Barati, 2016: 11) شود یمگفته 

انسان چگونه و با چه  نکهیامانند  یمسائل؛ شوند یم یپرت حواسموجب  یونقل عموم ا ناخودآگاه هنگام استفاده از حملیخودآگاه 

که دچار اختنل کنترل  یمارانیمعتقد است ب یسازمان بهداشت جهان. پردازد یم یونقل عموم به درک استفاده از حمل یساختار

 World) ندارنداست، قدرت مقاومت  بار انیز یگریا دیخود  یکه برا ییها وسوسها ی رفتار یعنی ها تکانهدر برابر هستند، تکانه 

Health Organization, 2016: 20.) 

 ةیاول یها هخواستز و یاست که با غرا یآن دسته از موانع یونقل عموم منظور از موانع کنترل تکانه در عدم استفاده از حمل

 یاجتماع و ارتباطجاد یا ییتوانا ین مشکنتی. افراد با چنارتباط دارد ها آنکردن ریپذ جامعهو به  ها آندر کنترل  مشکل ،فرد

 .مند هستند عنقه یونقل همگان ستم حملیو استفاده از س یعموم یها مکانکمتر به حضور در  جهیو درنتدارند الم را کمتر س

پژوهشروش
 یشیمای، پیا کتابخانه، یروش اسناد کمک به آن ازیموردناطنعات  که است یلیتحل-یفیو توص یپژوهش حاضر کاربرد

که مانع استفاده  یشناخت روان عامل 0در  گویه 20. در این پژوهش است شده  یورگردآ و کارشناسانو مصاحبه با مردم 

 .(0جدول )است  شدهواکاوی  شود یمعمومی  ونقل حملاز 

یعمومونقلحملعدماستفادهازیشناختروان.موانع8جدول
منبع موانع یشناختروانعوامل

Huang et al., 2018: 145 یاجتماع اضطراب 
ل 

وام
ع

ض
ا

ب
طرا

 
ور

آ
 

 جامعه قضاوت از ترس 210: 0930 ،یدمرچل

 2: 0932 و همکاران، یخداداد

Gharib et al., 2018: 1 
 از سانحهپس  یها بیآس

 بسته یفضا از ترس (مصاحبه) یدانیم مطالعات

 یبهداشت وسواس (مصاحبه) یدانیم مطالعات

 یپرخاشگر یها وسواس 11: 0937 ،یو خاچک یاحیر

 یجنس وسواس 010: 0930 و همکاران، یسیرئ

Cfu and Juan, 2017: 70 
 071: 0931 همکاران، و پوراحمد

 یناامن احساس

 رداریواگ یها یماریباز  ترس (مصاحبه) یدانیم مطالعات

(مصاحبه) یدانیم مطالعات  ینیگز یدور 

ص
شخ

ل 
وام

ع
تی

 ی

(مصاحبه) یدانیم مطالعات  ینیب خودبزرگ 

 یاجتماع یگانگیب 000: 0930 ران،همکا و انیشاطر

 نییپا نفس عزت 17: 0937 سب،ن یو چنان ایمسعودن

 یانگار و سهل یطلب راحت 0: 0930 ر،یهژ یمیابراه و ریهژ یمیابراه

 بودن عجول 020: 0932 ،یاصفهان یکوهو  ینوروز

 ندیناخوشا احساس (مصاحبه) یدانیم مطالعات

 نداشتن حواس تمرکز انتشار ادهآم: 0930 و همکاران، یغفار
 یعوامل شناخت

 حافظه ضعف 092: 0930 زاده، و همراه زاده مانیا

 یپرخاشگر 001: 0931 ،یمنیا و شربتبان

 یحوصلگ یب Galsgow et al., 2018: 318 عوامل کنترل تکانه

 یقرار یب 93: 0931 ،یندوشن و صباغچ یعسگر
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ها  که تعداد آن دهد یماهواز تشکیل  شهر کنن ةهشتگاندان ساکن مناطق پژوهش حاضر را شهرون یآمار ةامعج

فرمول کوکران  براساس نفر 911، یآمار ةبوده است. با توجه به جامع نفر 0.221.113شهرداری اهواز  ةآمارنام اساسبر

ی در ریگ نمونه ة. شیویافتندیش نمونه افزا 011روایی و پایایی بیشتر، به  منظور بهآماری انتخاب شدند که  ةنمون عنوان به

 از یت هر منطقه، درصدیکه متناسب با جمع صورت نیبدی متناسب با حجم بوده است؛ ا طبقهی ریگ نمونهاین پژوهش، 

 (.2 جدول) است افتهی  اختصاص آماری به آن منطقه ةکل نمون

نمناطقیدرایعیتوزیهاپرسشنامهتمناطقشهراهوازوی.جمع8جدول

جمع1منطقة7منطقة8ةمنطق5منطقة4منطقة9ةمنطق8منطقة8ةمنطق منطقهنام

 0.221.113 03.011 000.201 012.101 022.910 079.900 019.300 011.210 093.021 هر منطقهت کل یجمع

 011 00 02 07 01 02 07 3 00 درصد جمعیت مناطق

 011 00 01 01 01 01 01 90 00 هر منطقهجامعة نمونة 

 0931 ،نگارندگانو  0937اهواز،  یشهردار: منبع

. م شدیخبرگان تنظ ةپرسشنام ،ونقل حملمختلف  یها وهیشک از یدر هر یشناخت روانموانع  یبند رتبه براین یهمچن

مرتبط ن نفر از خبرگا 07 استفاده شد که براساس آن، یبرف هگلول یریگ نمونهروش  خبرگان، از ةن تعداد نمونییتع منظور به

موانع در  یبند رتبه یبوده که برا یکم یها مدلبراساس ن پژوهش یا لیتحل. روش ن پژوهش انتخاب شدندیا ةبا حوز

گام به  پنجشامل  کین تکنیا .است شده  استفاده ARAS یریگ میتصماز روش  یعموم ونقل حملمختلف  یها وهیش

 (:Kututa, 2013: 660) است زیرشرح 

آن  ةیو هر درا xم با یس تصمیماتر آندر  که دیآ یمدست  به 0ة رابطکه از  یریگ میتصمس یاترل میتشک :اول ام

 است. شده  دادهنشان  xijبا 
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 با روش یساز اسیمق یبن روش که یدر ا .دیآ یمدست  به 2ة س است که از رابطیماتر یساز اسیمق یب :دوم ام

 .دهند یمنشان  nijآن را با ة یو هر درا nرا با  شده اسیمق یب ،شود میانجام  یخط

(2) 
ij

ij xij

x
n


 

شده  اسیمق یس بیگام ماتر نیدر ا د.یآ یمدست  به 9ة م است که از رابطیس تصمیکردن ماتر نرمال :سوم ام

ن یدر ا. میرا داشته باش ها شاخصوزان د ایبا آن آوردن دست به یبرا که شود یمل یتبد (v) موزونس یبه ماتر

شده  اسیمق یببا وزن  ها شاخصوزن  تیدرنهاو دست آمد  به ها شاخصوزن  ،ANPک یپژوهش با استفاده از تکن

 .شدضرب 
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 ةکه از رابط در این گام است ها نهیگزت یمطلوبا ی یسودمند ةدرج ةو محاسب ینگیمقدار به ةمحاسب :چهارم ام

ت یمطلوب ةد درجیت باین درنهایرا دارد. همچن Siن ینه آن است که بهترین گزیبهتر ،ن رابطهیا در .دیآ یمدست  به

( SO) ةنیبهمقدار  .شود یمنه محاسبه یک مقدار بهیبا  Si ةسیمقابراساس  A1 ةنیت گزیمطلوب ةدرج .محاسبه شود

دست  به 7 ةو از رابط شود یمنشان داده  Kiبا  Ai ةنیت گزیمطلوب ةو درجنه است ین گزیبهتر دگاه خبرگانیدبراساس 
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 ARC GIS افزار منرط ینگ و محیجیکر یابی درونن موانع در سطح شهر اهواز از مدل یا یبند پهنه براین یهمچن 

 .دیآ یمدست  به 0ة مدل از رابط نیا ةمحاسب که است شده  استفاده 10.3
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 S0است.  ithت یشده در موقع یریگ اندازهوزن مقدار i و ithت یشده در موقع یریگ اندازهمقدار  z(si)این رابطه در 

 ةهم یابی درونپس از (. 33: 0939 ا و همکاران،ین فاضلست )اا معلوم یشده  یریگ اندازهتعداد نقاط  nو  ینیب شیپت یموقع

 ،است  Arc Toolboxدر Spatial Analyst Tools یها رمجموعهیزاز که  Reclassifyموانع با استفاده از ابزار 

با  تیو درنهام شد یاد( ترسیز یلیو خ ادیز ،متوسط کم،کم،   یلیخ) فیطمتفاوت در پنج  یها پهنه صورت به ها نقشه

 شدند. Overlay ها نقشه ،Weighted Sumاستفاده از تابع 

مطالعهموردةمحدود
 03ن یب ییایجغرافاز نظر ه کران و مرکز شهرستان اهواز و استان خوزستان است یبزرگ ا یاز شهرها یکیشهر اهواز 

(. در حال 00 :0930ان، یشهپر ینی)حسقرار دارد  یعرض شمال ةقیدق 71رجه و د 90 و یطول شرق ةقیدق 00درجه و 

اهواز در  شهرستان موقعیت استان خوزستان در کشور، ةنقش 0شکل ه در کدارد  یشهر ةمنطقهشت ن شهر یحاضر ا

 ست.ک آمده ایبه تفکشهر اهواز  ةمناطق هشتگانت یموقع استان خوزستان، شهر اهواز در شهرستان اهواز و
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اهوازشهرکالنةمناطقهشتگانییایجغرافتیموقع.8شکل

8931،نگارند انمنبع:

هاافتهیبحثو
منجر  یعموم ونقل حملکه به عدم استفاده از  شد یواکاو یشناخت روان یدیعامل کل 0ه در یگو 20ن پژوهش یدر ا

 ،عامل ، هفتیتیموانع شخص ،عامل 3، آور اضطرابموانع  یبوده است که برا صورت نیبدن موانع یا یبند دسته .شود یم

ن موانع یا تأثیرات ین و چگونگییبتکه در ادامه به  اند بوده مؤثر عامل ، سهتکانهعامل و موانع کنترل  ، دویشناختموانع 

 .میپرداز یم یعموم ونقل حملدر عدم استفاده از 

، ها ستگاهیا مانند یعموم ونقل حمل یها مکاناز  ،شود یم« یاضطراب اجتماع»نل اختدچار انسان  که  یهنگام

 این امر لیدل  .کند یمز یپره ،اد استیز ها آنت در یکه ازدحام جمع ،یعموم ونقل حملو ناوگان  یشهر درون یها انهیپا

 یچه رفتار ونقل حمل یفضاهادر  ن اختنل که فردیا .است و توجه مردم یخود در معرض داور قراردادناز  یترس ناش

 یکی نداشته باشد. یعموم ونقل حملبه استفاده از  یلیکه فرد تما شود یم سبب ،کنند یمرا نگاه  دارد و مردم چگونه او

ن ترس همراه با یا .است« ترس از قضاوت جامعه» یعموم ونقل حملعدم استفاده از  آور اضطرابگر از موانع ید

از  یعموم ونقل حملهنگام استفاده از  شود یم سببکه  آورد یموجود  در فرد بهرا  یتنلاخ« یاضطراب اجتماع»

ن اختنل یا .کنند تصور کند دیگران او را مسخره میا ی شود زده خجالتگران ید از سویشدن  شدن و قضاوت مشاهده

 موقعیت شهرستان اهواز در استان خوزستان موقعیت استان خوزستان در کشور

 موقعیت شهر در شهرستان

ناطق هشتگانه اهوازم  
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هنگام  مثنً) ردیگ یمان مردم قرار یرد در مکه ف یزمان هرا در ی هنگام استفاده از اتوبوس( مثنًت )یموقع در یک تواند یم

 نمایان شود. ( یرو ادهیپ

از است و  یاجتماع یرا انسان موجودیز ؛ده شودید ها انسان ةدر همممکن است گران یترس از قضاوت د

 رد؛دا یادیزت یاهم ،چگونه است ونقل حمل یرات در فضاهاین تأثیشدت ا نکهیا. ردیپذ یمر یگران تأثید های دیدگاه

ن یچرا فرد از ماش برای مثال اینکه چیست؛ ها آن ةگران دربارید تفکر ن هستند کهینگران ا همواره افراد که یطور به

ن ترس از یا و... کند یم یسوار دوچرخهن سن باال ی؟ چطور با اکند یم؟ چرا با اتوبوس تردد کند ینمخود استفاده 

 ونقل حملهم مانع توسعه  و شرفت خود فردیرا هم مانع پیز ؛داشته باشد یمتعدد یامدهایپ است قضاوت ممکن

 یها مکانط خاص مثل حضور در یبسته و شرا یها طیمحدر  احساس تنگناداشتن که معموالً .شود یم یعموم

 یرو ادهیپ یرهایده، مسیسرپوش یها ستگاهیابودن  ل خلوتیدل است که به یآور اضطرابمانع  ،شود یمجاد یا ونقل حمل

ترس از » .شود یممنجر  یعموم ونقل حملزنان و... به عدم استفاده از  یبراویژه  به ینشستن در تاکس تنها ،خلوت

که ممکن است  کند یمجاد یدر فرد ا را ین نگرانیاحساس ا ،شتر استیب یعموم یکه در فضاها «بسته یفضاها

  رفتاری خشن داشته باشند.ا یکنند  بیتعقاو را  یکسان

 یها لهیم ند،کرا لمس ها  هاتوبوس دست بزند، پرد ید به صندلیفرد احساس کند نبا آنچه بیان شد، اینکهبا توجه به 

هستند که در  یآور اضطراباختنالت  از جمله ،ستیز نیتم یا احساس کند که درب تاکسیرد یبگدر ناوگان را  دارنده نگه

دیگر از  ینوع .دنشو یممنجر  یعموم ونقل حملستفاده از به عدم ا« یبهداشت یها وسواس»به نام  یروان یماریالب بق

ر افراد در معابر و یبا سا یریشه نگران درگیهم این است که فرد یونقل عموم هنگام استفاده از حملاضطراب اختنل آور 

. کند یمجاد یا را در فرد« یپرخاشگر یها وسواس» ها آنو تکرار  ها یریدرگن یتلخ از بروز چنة . داشتن تجرباست ناوگان

 ،کند مید یتشد را ن اختنلیکه ا ونقل حمل یمسائل کالبد یو نامنظم یبرخورد راننده، برخورد مسافر کنار مانند یموارد

بر  یزمان «استرس پس از سانحه» ح دهد.یترج یعموم ونقل حمل یجا بهرا  یشخص ونقل حمل ،که فرد شود یم سبب

 ،کند یم یدرماندگ و ترس احساس یجان یها بیآس در برابر که فرد یرگذار استتأث یعموم ونقل حملعدم استفاده از 

 مانند یحوادث. کند اجتناب سانحه و دادیرو یادآوری از کند یم تنش مدام و دهد یماز خود نشان  یا آشفته یرفتارها

 از اینوحشتناک  یها تصادفو  یتیترانزمراکز  یگذار بمب، یرو ادهیپ معابر یها چالهدر  افتادن، ها اتوبوس یسوز آتش

و  شود کم می یعموم ونقل حمل از کنند یم تجربه را ییدادهایرو نیچن که یافراداعتماد  یطورکل به عوامل هستند.

احساسات خود را  توانند نمی ،دارند« یوسواس جنس»که  یکسان ندارند. یهمگان ونقل حملبه استفاده از  یلیجه تمایدرنت

 .کنترل کنند ستین یتیک جنسیآن تفککه در  یا ناوگان انبوهی یدر تاکسویژه  ، بهنار جنس مخالفدر مقابل نشستن ک

 ،(نندیب یم سوار دوچرخهکه زن  یمردان ویژه به)جنس مخالف  یسوار دوچرخهدن یا دی یرو ادهیپن هنگام ین افراد همچنیا

احساس » است. یعموم ونقل حملعدم استفاده از  گر از عواملید یکیز ین مانع نیکه ا شوند میک یتحر یجنساز نظر 

احتمال تصادف، برخورد نامناسب  مانند ییبه فاکتورها ازحد شیبفرد  شود یم سبب یعموم ونقل حملدر « تیعدم امن

مانع استفاده  نکهیان احساس عنوه بر یا .سارقان فکر کند ةو حمل یدر قبال مسافران کنار یم خصوصیراننده، ضعف حر

 .دهد یمکاهش  یعموم ونقل حملبه  یاجتماع ةیسرما یها مؤلفهاز  یکی عنوان بهماد را تاع ،شود یم یعموم ونقل لحماز 



 187اهوازشهرکالندریعمومونقلحملازاستفادهعدمیشناختروانموانعییایجغرافلیتحل

 

 یعموم ونقل حملاست که به عدم استفاده از  یگریمانع د« رداریواگ یها یماریبترس از » ،آور اضطرابل موانع یدر تحل

ل یدل ن ترس را دارد که بهیفرد ا ،اد استیت زیازدحام جمع ونقل حمل یها یکاربردر ناوگان و  که آنجا از. شود یممنجر 

ن پژوهش ترس از ی. در ادچار شود یمتعدد یها یماریببر( به  انبوه ونقل حملدر  ویژه بهر افراد )یفاصله با سا یکینزد

گر یفاصله با د یکینزد دلیل به یها یماریباین ترس از ؛ زیرا تفاوت دارد یبهداشت یها وسواسبا  رداریواگ یها یماریب

 است. موردتوجها یبودن اش آلوده ،یاما در وسواس بهداشت ،است مدنظر افراد

از  یکیاست.  یتیموانع شخص ،شود یممنجر  یعموم ونقل حملکه به عدم استفاده از  یشناخت روانگر ابعاد یاز د

اگر از  کند یمو احساس  پندارد یممهم  یکه در آن فرد خود را شخص است «ینیب خودبزرگ»ن عامل یا یها هیگو

 عدم استفاده از یشناخت روانن معضنت یتر از مهم یکی حال  با این .شود او کم میشأن  ،استفاده کند یعموم ونقل حمل

ن باور را در خود یا ها . آناست یونقل عموم استفاده از حمل هنگام  افراد یاحساس کسر شأن برخ و یونقل عموم حمل

و نگاه دوستان و  رندیگ یمجامعه قرار  ین طبقاتییپا یها در رده ،استفاده کنند یونقل عموم اند که اگر از حمل کرده یدرون

مانند  ین مسئله مشکنت فراوانی. ادیآ یمن ییپا ها آن یگاه اجتماعیجه جایکند و درنت یر مییبه آنان تغ همکارانشان

  وجود آورده است. بهرا در شهر  یونقل عموم حمل ییکاهش کاراجه یو درنت یطیمح ستیز یها یک، آلودگیتراف

 یو اجتماع یاز مشکنت روان یکی ،کند یمبودن بروز  یخجالت صورت بهحالت آن  نیتر یسطحکه در  «ینیگز یدور»

 یمومع یها مکانن اختنل فرد از حضور در یش ایدایبا پ دیگر به عبارت .است یعموم ونقل حملاز  کنندگان استفاده

که تمام  اند کرده ین باور را در خود درونیا ،کنند یمدا یحضور پ یعموم یها مکانکه در  ین افراد زمانیهراس دارد. ا

 یا برایاستفاده کنند  یخصوص ونقل حملاز  االمکان یحت دهند یمح یترج جهیدرنت کنند؛ میافراد در معابر او را نکوهش 

ز ین «یاجتماع یگانگیب» انتخاب کنند. یعموم ونقل حملحضور در ناوگان  یجا بها ر یرو ادهیپکوتاه  یرهایتردد در مس

ن یکه ا یکسان ،داستین واژه پیکه از نام ا طور همان .کند یمدور  یعموم ونقل حملاست که فرد را از  یتیشخص یعامل

 ،است یو استفاده از آن همگان یاعاجتم ای مسئله ونقل حملو چون  کنند یمز یاختنل را دارند از حضور در اجتماع پره

 ونقل حملگر که مانع استفاده از ید یتیان عوامل شخصیاز م .کنند یم یخوددار ییجا هوه جابین شیافراد از ا یبرخ

ر شهروندان است، یتعامل با سا یبرا یبستر یعموم ونقل حمل که آنجا از .است «نییپا نفس عزت»، شود یم یعموم

 یرو ادهیپ یرهایو مس یتاکس مترو، از تعامل با افراد در اتوبوس، ،قائل باشد یخود عزت کمتر یهراندازه که فرد برا

و  داشته باشد «یندیاحساس ناخوشا» یعموم ونقل حملفرد هنگام استفاده از  شود یم سببکه  یمشکل ؛کند یم یدور

« یانگار سهل» که با« یطلب راحت» ةواژ .کند یگانگیاحساس ب ،یعموم ونقل حملمربوط به  یهنگام حضور در فضاها

شناسی  روانن واژه که در منابع یاست. ا یعموم ونقل حملعدم استفاده از  یتیق موانع شخصیاز مصاد ،دارد ییرابت معناق

نداشته باشند.  یلیتما یعموم ونقل حملافراد به استفاده از  شود یم سبباست که  یاز عوامل یکی ،است یمتضاد خودساز

 ،ستاده نباشدیاتوبوس ا یت صندلیرفل ظیتکمدلیل  به یستگاهیا چند ای منتظر مترو نماند وجه چیه بهارد رد توقع دف نکهیا

است که مانع استفاده از  انگار سهلفرد  یها نشانه ،نکند یرو ادهیپ ،یعموم ونقل حمل یها ستگاهیادن به یرس یا برای

 غیر الزم را ندارد و معموالً ییکارا یعموم ونقل حملاهواز  شهر کنندر  هویژ بهو ما  ةدر جامع .شود یم یعموم ونقل حمل

« بودن عجول»ن معضنت در کنار یا .وجود دارد بسیاری یها ضعفز ین ییجا هت زمان جابیری، در مدیرساختیاز مسائل ز
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اگر  یحت ،به مقصد برسند زودترهمه دوست دارند  نکهیاشده است.  یعموم ونقل حمل استفاده ازشهروندان مانع  یبرخ

ن یاست. وجود چن یعموم ونقل حملعدم استفاده از  یتیگر موانع شخصیمال شود، از دیافراد پا یبرخ یحقوق شهروند

ن ی. ادنبال دارد به کنندگان استفاده برای یندیاحساس ناخوشا ،ونقل حملمختلف  یها وهیش یدگیتن در کنار درهم یمانع

 ندتریناخوشا وجود ندارد، یجذبه و تنوع متعدد، یعموم ونقل حملاهواز  شهر کنندر  هنکیابا توجه به « احساس»

 ها وهیشن یهم ین برایهمچن هستند یموتور ونقل حمل یها وهیشتنها  یاهواز اتوبوس و تاکسشهر را در یز؛ شود یم

از  یتا خصوص یاز عموم و ن تا سبکیاز سنگ خودروها ةو هم اختصاص داده نشده است یا ژهیور یمس گونه چیه

 ةژیبر وجود خطوط و یعموم ونقل حمل ةبر توسع یکرد مبتنیرو که یدرحال ؛کنند یممشترک استفاده  یها انیشر

ر یدر کنار سا ین مسائلیوجود چن. شود نمی مشاهدهکرد ین رویواز ااه در حال حاضر در شهر اما ،د داردیتأک ونقل حمل

 .زند یمشتر دامن یافراد ب« یندیوشااحساس ناخ» به یرساختیز یها ضعف

 ؛ل هستندیدخدر این امر ز ین یمشخص شد که موانع شناخت، یاهوازشهروندان  ینگارندگان با برخ ةمصاحببراساس 

ا ی، کند یمستگاه مقصد عبور یا و از دهد تمرکزش را از دست می یگاه ،کند یماز اتوبوس استفاده  یفرد یوقت مثال یبرا

و « ضعف حافظه» دهد ینشان م ها مثالن یا .را پرداخت کند اش هیکراد یکه با کند فراموش می یاز تاکس هنگام استفاده

از به ین و ندستین ریتأث یب یعموم ونقل حملدر عدم استفاده از  ،هستند یق موانع شناختیکه از مصاد« یپرت حواس»

 د.ندار یواکاو

 یعموم یها مکاندر ها  آن ترین دیدنیکه  استترل تکانه موانع کن ،ن پژوهشیدر ا یشناخت روانن بعد یآخر

که هنگام استفاده از  یدر برابر معضنت «کم تحمل و صبر»افراد همراه با  یبرخبسیار خشونت است. « یپرخاشگر»

 ین عامل با وسواس پرخاشگری. اکند یمدور  یعموم ونقل حملافراد پرخاشگر را از  ،دیآ یموجود  به یعموم ونقل حمل

 ین است که وسواس پرخاشگرین دو در ایتفاوت ا .ن مقاله است تفاوت داردیل ایدر تحل آور اضطراباز موانع  یکیکه 

ک ی یاما پرخاشگر ،آورد یموجود  بهاست  یشاهد پرخاشگر ولی ،ستیکه پرخاشگر ن یفرد درجاد خشونت را یترس از ا

 یروان ةن حملیزند و در برابر ا یرا برهم م یعموم ونقل حملعامل کنترل تکانه است که خود فرد پرخاشگر نظم 

گر موانع کنترل تکانه در عدم استفاده از ینکه از دیا تیدرنهاخود ندارد.  زیآم مخاطرهرفتار  کنترل بر یلیتما گونه چیه

به  یکه شهروند احساس خوب دهد یمرخ  یزمان یحوصلگ یب .است« یحوصلگ یب»و « یقرار یب» ،یعموم ونقل حمل

 یها ینابسامانر یو سا ییجا هدر جاب یر زمانیموجود در شهر، تأخ یکیبار تراف تواند نمیندارد و  یعموم ونقل حملناوگان 

 .است قرار یبدن به مقصد یرس یبرا جهیدرنت ،تحمل کند یت فعلیدر وضعرا  یعموم ونقل حمل

را در  ها آن بایداکنون  یعموم ونقل حملاستفاده از بر عدم  ها آن تأثیرات ین موانع و شناخت چگونگیا نییتبپس از 

 ةمناطق هشتگان نفر از شهروندان ساکن 011 به ها پرسشنامه مهم،ن یدن به ایرس یبرا .میکن لیتحل مطالعه موردقلمرو 

 مشخص است. ها آن یتیمشخصات جمع 2شکل شد که در  داده شهر اهواز
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دهندهپاسخافرادیتیجمعیهایژ یو.8شکل

نگارند ان:نبعم

درصد  71 ،یسن ةرد نظر از متأهل هستند. ها آندرصد  97و مرد یان پاسخگودرصد  07 ، تعداد2با توجه به شکل 

ن گروه ین کمتریقرار داشتند. همچن ین رده سنیدر از ینن افراد پاسخگو یشتریکه بساله بودند  97تا  20 انیپاسخگو

از ان یپاسخگو ین پراکندگی. همچناند داده لیرا تشکنمونه  ةدرصد جامع 0سال بودند که  27تا  07 یسنة خگو در ردپاس

 بودند. یآمار ةنمونن یکمتر ،درصد 7 با ین و افراد فرهنگیشتریب ،درصد 97افراد محصل با  کهبود  صورت نیبدشغل  نظر

 یسوار دوچرخهو  یرو ادهیپ، یرانی، تاکسیران اتوبوس ةویهار شچبه  اهواز یشهر درون یعموم ونقل حمل ازآنجاکه

ک از ین موانع در هریتا ا شود یوه واکاوین چهار شیعدم استفاده از ا یشناخت روانموانع  تااز است ین گیرد، صورت می

از  کی کدام بر یشناخت روانشخص شود کدام مانع و م یبند تیاولو یاثرگذارزان یم از نظر یعموم ونقل حمل یها وهیش

 ییتوانا یشهر یها سازمانچون ن است که یدر ا یبند تیاولون یت ایاست. اهم غالب یعموم ونقل حمل یوهایش

مختلف صورت  یها زمانو در  یمقطع صورت بهن موانع یندارند و رفع ا کجای صورت بهرا ن موانع یا کردن برطرف

 استفاده ARASاز مدل  ن موانعیا یبند تیاولو برای .میکن یم یبند تیلواوشتر یب یاثرگذار از نظرن موانع را یا، ردیگ یم

 مشخص است. 9شکل در  ها آن یبند رتبه جیو نتا 9ن مدل در جدول یج ایاست که نتا شده 
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ARASمدلیینهاجینتا.9جدول

 ییوزننها

تکلیمطلوب
یتاکس اتوبوس دوچرخه ادهیپ ونقلحملیهاوهیش

548/0  188/0  841/0  785/0  ونقلحملیهاوهیشوزن 

981/8  04/0  747/0  088/0  588/0  
 یفرضالهدیا

 شناسیروانموانع

13112/1  372/1  120/1  1091/1  111/1  910/1  یاضطراب اجتماع 

07219/1  110/1  120/1  77/1  113/1  210/1  ترس از قضاوت جامعه 

79120/1  111/1  19/1  019/1  117/1  12/2  ز سانحهپس ا یها بیآس 

02320/1  113/1  190/1  011/1  112/1  1007/1  بسته یترس از فضا 

91702/1  037/1  192/1  970/1  111/1  017/1  یوسواس بهداشت 

90001/1  001/1  192/1  912/1  111/1  110/1  یپرخاشگر یها وسواس 

21130/1  971/1  192/1  20/1  113/1  177/1  یوسواس جنس 

2902/1  913/1  10/1  220/1  110/1  10/1  تیعدم احساس امن 

03179/1  270/1  120/1  039/1  117/1  123/1  رداریواگ یها یماریبترس از  

1.01001 99/1  192/1  000/1  100/1  121/1  ینیگز یدور 

07901/1  212/1  197/1  009/1  113/1  107/1  ینیب خودبزرگ 

09203/1  017/1  19/1  029/1  100/1  100/1  یاجتماع یگانگیب 

01021/1  00/1  101/1  010/1  111/1  111/1  نییپا نفس عزت 

01121/1  092/1  120/1  130/1  100/1  110/1  یانگار سهلو  یطلب راحت 

13121/1  003/1  121/1  113/1  113/1  110/1  بودن عجول 

11170/1  012/1  120/1  101/1  111/1  119/1  ندیاحساس ناخوشا 

17723/1  119/1  111/1  171/1  110/1  112/1  عدم تمرکز حواس 

10302/1  107/1  100/1  17/1  119/1  112/1  ضعف حافظه 

10091/1  117/1  919/1  109/1  100/1  110/1  یپرخاشگر 

17030/1  112/1  190/1  191/1  10/1  110/1  یحوصلگ یب 

10002/1  171/1  103/1  192/1  110/1  110/1  یقرار یب 
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 یها وهیش ةدر هم« ضعف حافظه» ،یونقل عموم عدم استفاده از حمل یموانع شناخت انیاز م ،9شکل  با توجه به

کمتر است. موانع  یتاکساستفاده از شتر و در یب ،یسوار دوچرخهدر « عدم تمرکز حواس»کسان است. ی یونقل عموم حمل

در « رداریواگ یها یماریبترس از » که یطور به ؛هم متفاوت هستند ز باین یونقل عموم عدم استفاده از حمل آور اضطراب

 استفاده ازز در ین« یعدم احساس ناامن» .( استیرو ادهیپو  یسوار دوچرخهپاک )ونقل  شتر از حملیب یونقل موتور حمل

، اما ستها وهیشر یشتر از سایاتوبوس باستفاده از در « یوسواس جنس» نی. همچنستها وهیشر یشتر از سایب یتاکس

 یها وسواس» .استشتر یب یرانیو تاکس یسوار دوچرخهکمتر از اتوبوس و در  یرو ادهیپ در« یوسواس پرخاشگر»

در  یسوار در دوچرخه« بسته یترس از فضا» همچنین گر است.ید ةویو دوچرخه کمتر از دو ش یز در تاکسین« یبهداشت

ت یت چهارم و اتوبوس در اولویدوچرخه در اولو از کنندگان استفاده ،«پس از سانحه یها بیآس»از نظر ت آخر است. یاولو

 اضطراب» نکهیت ایدرنها و هاست وهیشر یشتر از سایب یران اتوبوسدر « جامعه یها قضاوتترس از » .استدوم 

 یسوار دوچرخهدر و  یرانیشتر از تاکسیب یرو ادهیپصورت است که در  نیبد یونقل عموم حمل ةویدر چهار ش «یاجتماع

 است. یران اتوبوسکمتر از 

 مانند یتیموانع شخص ةاست که هم صورت نیبدز ین یعموم ونقل حملعدم استفاده از  یتیموانع شخص یبند تیاولو

ست. ها وهیشر یشتر از سایو... در اتوبوس ب« یاجتماع یگانگیب»، «یطلب احتر» ،«بودن عجول»، «ندیاحساس ناخوشا»

در  ها تفاوتن یشتر است. ایب یسوار دوچرخهکمتر و از  یرانیاز تاکس یرو ادهیپ در ن موانعیمجموع ا ،یران اتوبوسپس از 

شتر است. یو در اتوبوس از همه ب کمتر ها وهیشر یاز سا یرو ادهیپ که یطور به ؛شوند یمده یهم دموانع کنترل تکانه 

 در« یپرخاشگر» تیدرنهاو  شتر استیب یرو ادهیپکمتر و در  ،یسوار دوچرخهاستفاده از  در« یحوصلگ یب»ن یهمچن

ک از یدر هر یشناخت روانموانع  یبند رتبهپس از  .دارند رات ین اولوین و کمتریشتریب بیترت به ادهیاتوبوس و پ استفاده از

 .ن موانع در سطح شهر اهواز چگونه استیا ییایجغراف ید مشخص شود که پراکندگی، بایعموم ونقل ملح یها وهیش

 .است شده  استفادهنگ یجیاز مدل کر یبند پهنه یبرا .ردیصورت بگ یبند پهنه کهاز است ین هدف نیدن به ایرس یبرا

گر یمعلوم در سطح شهر از د یداشتن نقاط ،است افراد های دیدگاهن یانگیخام که م یها دادهبر  ن مدل عنوهیا یورود

 از است. پس شده  گرفتهنظر  نقاط معلوم در عنوان بهن مقاله مرکز هر منطقه یدر ااساس  . برایناست یبند پهنهشروط 

 و یتیموانع شخص ،یشناخت موانع ،آور اضطرابک از موانع یهر ییایجغرافل یتحل بایداکنون  ،الزم یها داده یساز آماده

 ونقل حملاستفاده از عدم  آور اضطرابموانع  یبند پهنه 0شکل . شودموانع کنترل تکانه در سطح شهر اهواز مشخص 

 .دهد یمرا نشان  یعموم

ن یا یا منطقهل یشود. تحل ین ترس کمتر میا ،میکن میرامون حرکت یاز مرکز شهر به پ هرچقدر، 0شکل  با توجه به

 ةن پهنیشترین بیاست. همچن یتر ط مطلوبیدر شرا 0 ةتر و منطق ر مناطق نامطلوبیسااز  2 ةدهد منطق یعامل نشان م

پس از  یها بیترس از آس»از نظر را پوشش داده است.  1 ةدرصد از منطق 11ش از یکه ب قرار داردف متوسط یشهر در ط

پوشش داده است.  را 1و  0، 0ف، مناطق ین طیکه ا کم قرار دارد یلیف خیدرصد شهر اهواز در ط 71ش از یب ،«سانحه

 .قرار داردف متوسط یدر ط 7 ةدرصد منطق 7کمتر از  اما ،استر مناطق یشتر از سایب 9 ةن نوع ترس در منطقین ایهمچن
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یونقلعموماستفادهازحملعدمدرآوراضطرابموانعیبندپهنه.4شکل

8931نگارند ان،:منبع  

 شده  عیتوز ادیف زیط در 7و  0درصد مساحت مناطق  31 که دهد می نشان« یاضطراب اجتماع»عامل  یا منطقه لیتحل

شهر  یها پهنهن یکمتر« بسته یترس از فضا» از نظر. شود مشاهده می 1و  1، 2اد در مناطق یز یلیف خیاما ط ،است

 1و  1 مناطقف در ین طیا ةن پهنیشتریب .توسط استف میدر ط ها پهنهن یاز ا یاعظماد و بخش یز یلیف خیاهواز در ط

گر از ید یکی« یبهداشت یها وسواس»ن یهمچن .قرار دارد 0و  0اد در مناطق یز یلیف خیط یها پهنهن یشتریاما ب، است

 یلیخ فیطآن در  یها پهنهن یشتریب است که شهر اهواز در سطح یعموم ونقل حملعدم استفاده از  آور اضطراب موانع

هاي پس از سانحه آسیب ترس از قضاوت جامعه  اضطراب اجتماعی 

 وسواس پرخاشگري وسواس بهداشتی ترس از فضاي بسته

رهاي واگیردا ترس از بیماري احساس ناامنی وسواس جنسی  
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اد قرار یز یلیف خیدر ط 1و  1، 0مناطق  ةن پهنیشتریو باست  منطقه نیتر نامطلوب 7 ةمنطق همچنین قرار دارد. کم

ن یشتریب ،کم یلیخ فیطکه  شود یم یبند پهنه صورت نیبد شهر کنن نیدر از ین« یپرخاشگر یها وسواس» دارند.

ن وسواس یشتریب 1و  1مناطق  ویژه به یرقمناطق جنوب و جنوب ش. همچنین دهد یمل یمساحت اهواز را تشک

 ةمناطق هشتگان باًیتقر« یجنس یها وسواس» از نظر گر مناطق بهتر است.یاز د 2 ةمنطق اما را دارند، یپرخاشگر

 متعادل باًیتقر صورت به ن شهریدر سطح ا شده یبررسف یپنج ط که یطور به ؛است یکسانیف یاهواز در ط شهر کنن

 ةدر منطق ن وسواسیاما ا ،استاد یز یلیف خیدر ط 0 ةمنطق ةپهن نیتر یغربو  0 ةمنطق ةن پهنیشتریما با ،اند شدهع یتوز

گر از موانع عدم استفاده ید یکی .کم است یلیف کم و خین منطقه متشکل از دو طیتمام سطح ا رایز ؛است تر مطلوب 1

هستند. کم  یلیخف یشهر اهواز در ط یها پهنهشتر یب ،ن نظریاز ا .است «یناامناحساس »در اهواز  یعموم ونقل حملاز 

، اما شهروندان قرار دارنداد یف زیدر ط 0 ةمنطق یو جنوب شرق 0 ةاد، منطقیز یلیف خیدر ط 0 و 7 مناطق همچنین

عدم  آور اضطرابگر از موانع ید یکی «رداریواگ یها یماریبترس از »را دارند.  ین احساس ناامنیشتریب 9و  2مناطق 

جنوب شهر  دهد یمن عامل نشان یا یبند پهنه زیرا در سطح شهر متفاوت است؛ است که یعموم ونقل حملستفاده از ا

ن ترس، یکمتر 0 ةمنطق دهد یمز نشان ین عامل نیا یا منطقهل یتحل است.کم  یلیف خیدر طآن  و غرب قراهواز از ش

اد و یز یها فیطدرصد از مناطق مذکور در  31ش از یب رایز ؛ددارن رداریواگ یها یماریبن ترس را از یشتریب 0و  9 ةمنطق

 .هستنداد یز یلیخ

 یکدیگر بان موانع یمجموع ا باید ،یعموم ونقل حملعدم استفاده از  در آور اضطرابموانع  تک تکل یپس از تحل

 مشخص شود مطالعهقلمرو  یعموم ونقل حملعدم استفاده از  در آور اضطرابموانع  یبند پهنه ةشوند تا نقش پوشانی هم

مختلف  یها فیط زین 7 ةدر منطق .اد هستندیز یلیاد و خیز یها فیطدر  1و  0، 9مناطق  7شکل براساس  .(7)شکل 

 کم است. یلیو خ ف کمیدر ط ها آن ةپهن همةرا یز ؛ن حالت را دارندیبهتر 1و  0اما مناطق  ،اند شدهع یتوز

 

درسطحشهراهوازیعمومونقلحملاستفادهازعدمآوراضطرابموانعپوشانیهم.5شکل

8931،نگارند ان:منبع
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 .(0)شکل  شهر اهواز متفاوت هستند در سطحز ین یعموم ونقل حملعدم استفاده از  یتیشخص موانع

 
هراهوازدرسطحشیعمومونقلحملاستفادهازیتیشخصموانعتکتکیبندپهنه.8شکل

8931نگارند ان،:منبع

مناطق اساس  . برایناست ادیزف یاز شهر اهواز در ط یادیز یها در محدوده« یاجتماع یگانگیب» 0شکل  با توجه به

. کم است یلیف خیدر ط 2 ةمنطق ین محدودةشتریباما  را دارند،اد یز یلیاد و خیز یها پهنهن یشتریب 1و  9، 0

کمتر از است که در شمال اهواز  ةپهن یعموم ونقل حملعدم استفاده از  یتیاز موانع شخص گرید یکی« ینیب خودبزرگ»

 ،یبازارهراس شناسان روانا به قول ی« ینیگز یدور» از نظر شتر است.یاز همه ب 2 ةمنطق که یطور به ؛قرار دارد یر نواحیسا

بینی خودبزرگ بیگانگی اجتماعی  دوري گزینی 

نفس پایین عزت نگاريا طلبی و سهل راحت   عجول بودن 

 احساس ناخوشایند
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ویژه  به یبجنو و مناطقف متوسط یدر ط 9 ةمنطق ةهنن پیشتریب ، اماقرار داردف متوسط یطشهر اهواز در  یها پهنهشتر یب

ن یشتریب ،داردارتباط  ینیگز یو دور یاجتماع یگانگیکه با ب« نییپا نفس عزت»براساس  است. ادیف زیدر ط 1 ةمنطق

 یطلب راحت»از نظر ن یاست. همچن (7 ةمنطق) ادیز یلیف خین آن در طیو کمتر (1 ةمنطق) ادیزف یشهر اهواز در ط ةپهن

درصد  91و  9 ةدرصد منطق 11 ،ن عاملیا از نظرهستند. ف متوسط یشهر اهواز در ط یها پهنهشتر یب ،«یانگار سهلو 

 ةن پهنیشتریب ،«بودن عجول» از نظر اما هستند،ف متوسط یدر ط 9 ةدرصد از منطق 31و اد یز یلیف خیدر ط 2 ةمنطق

زان یم ،میحرکت کنشهر  از شرق به غرب هرچقدر ، یکلطور به .قرار دارنداد یف زیدر ط 1 ةاز منطق یمیو ن 1منطقه 

استفاده از  یتین مانع عوامل شخصیاما آخر ،استدر جنوب کمتر این ویژگی و  شود یمشتر یبشهروندان  نبود عجول

رار کم ق یلیف خیدر طاز این نظر  مطالعه موردقلمرو  یها پهنهشتر یب است که یندیاحساس ناخوشا ،یعموم ونقل حمل

درصد  01و کمتر از  2 ةمنطق درصد 21از  شیب ،0 ةدرصد منطق 31 دهد یمنشان ن عامل یا یا منطقه لیتحل .دندار

 .هستنداد یز یلیخ فیدر ط 0 ةمنطق

ن یشتریباساس  . براینمشخص است 1شکل در  یعموم ونقل حملعدم استفاده از  یتیموانع شخص یبند پهنه

ل یاما تحل هستند،ف متوسط یدر ط یعموم ونقل حملعدم استفاده از  یتیانع شخصمواز نظر شهر اهواز  یها پهنه

، دهند یمرا پوشش  1 ةدرصد منطق 31مشترک  صورت به ،ادیز یلیاد و خیز یها فیط دهد یمدر مناطق نشان  تر یلیتفص

ن ین ایهمچن .دهند یم را پوشش 0 ةکسان سطح منطقی نسبتاً صورت بهاد یز یلیو خ ادیز ف متوسط،یب سه طیاما ترک

 یتیموانع شخص حال  با این .اند دادهرا به خود اختصاص  2 ةمنطق یها پهنه ،کم یلیف کم و خیدو ط کند یم دیتأکشکل 

 ر مناطق کمتر است.یاز سا 2 ةدر منطق یعموم ونقل حملعدم استفاده از 

 

هوازایونقلعموماستفادهازحملعدمیتیموانعشخصپوشانیهم.7شکل

8931،منبع:نگارند ان

عدم در  یموانع شناخت یها عاملکه است  «ضعف حافظه»و « نداشتن تمرکز حواس»دو پارامتر  ةدهند نشان 1شکل 

 فیدر ط« عدم تمرکز حواس»از نظر شهر اهواز  یها پهنهن یشتریب ،شکل نیدر ا. هستند یعموم ونقل حملاستفاده از 

درصد  30و  1 ةدرصد منطق 31، 1 ةمنطقدرصد  17 حدود کند یمن عامل مشخص یا یا منطقهل یاما تحل ،کم است
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 0 ةدرصد منطق 11ش از یو ب 0 ة، کل منطق2 ةدرصد منطق 31ن یاد است. همچنیز یلیاد و خیز یها فیطدر  0 ةمنطق

و  0در مناطق  حواسعامل تمرکز  دهد یمشکل مذکور نشان  لیتحل ییج نهای. نتاقرار دارندکم  یلیکم و خ یها فیطدر 

عدم استفاده از  یگر موانع شناختی. عامل ددارند یعموم ونقل حملن اثر را در عدم استفاده از یشترین و بیب کمتریترت به 1

آن  یها پهنهن یف متوسط و کمتریدر ط ن نظریاز ا شهر یها پهنهن یشتریب است که «حافظهضعف » یعموم ونقل حمل

 91و  9 ةدرصد منطق 0، 1 ةدرصد منطق 71 کند یمن عامل مشخص یبه ا تر یجزئاما نگاه  قرار دارد،کم  یلیف خیدر ط

در  ،1 ةدرصد منطق 91و  1 ةدرصد منطق 27، 9 ةدرصد منطق 97 نی. همچنقرار دارند ادیز یلیف خیدر ط 0 ةدرصد منطق

در  0 ةدرصد منطق 71و  ادیف زیدر ط 0 ةف متوسط، کل منطقیدر ط 9 ةدرصد منطق 97 قرار دارند. همچنین ادیف زیط

 یها ن پهنهیشتریب دهد نشان می کهاست  آمده 3شکل در  ین دو مورد موانع شناختیا پوشانی هم .هستنداد یز یلیف خیط

. در این میان، قرار گرفته استف کم یدر ط یعموم ونقل حملعدم استفاده از  یموانع شناخت در ارتباط با شهر اهواز

 .دارندرا  یعموم ونقل حملعدم استفاده از  ین مانع شناختین و کمتریشتریب بیرتت به 1و  9مناطق 


 

اهوازیعمومونقلحملاستفادهازعدمیموانعشناختتکتکیبندپهنه.1شکل

8931نگارند ان،:منبع

 

 اهوازیمعموونقلحملاستفادهازعدمیموانعشناختپوشانیهم.3شکل

8931منبع:نگارند ان،
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ن یدر ا یعموم ونقل حملعدم استفاده از  یشناخت روانن عامل یچهارم در موانع کنترل تکانه یبند پهنه تفاوت

، اما قرار دارندف متوسط یاز شهر اهواز در ط یادیز یها پهنه« یپرخاشگر»از نظر  که یطور به ؛(01است )شکل پژوهش 

ف ین طیز در همین 1 ةدرصد منطق 17 و ف کمیدر ط 7 ةمنطق ةن پهنیشتریب دهد یمامل نشان ن عیا یا منطقهل یتحل

درصد  01 حدودن یهمچن. اد هستندیز یلیاد و خیز یها فیطدر ب یترت به 7و  0مناطق  ةپهن نیشتریاما ب ،قرار دارند

 دهد یمز نشان ین« یقرار یب» ملعا ف متوسط قرار دارند.یدر ط 0 ةدرصد منطق 01و  1 ةدرصد منطق 11، 9 ةمنطق

عدم  ةاز موانع کنترل تکان یگریبعد د «یحوصلگ یب» اد هستند.یز یلیف خیدر ط 1و  7، 0 مناطق یها پهنهن یشتریب

ل یتحل. اد استیز یلیف خیدر ط اهواز شهر یها ن پهنهیشتریب کند یممشخص  است که یعموم ونقل حملاستفاده از 

 .ر استر مناطق کمتیاز سا 9 ةشهروندان منطق یقرار یبزان یم دهد نشان می تر یلیتفص

 

اهوازشهرکالندریعمومونقلحملعدماستفادهازةموانعکنترلتکانتکتکیبندپهنه.80شکل

8931منبع:نگارند ان،

ف یکامل در ط طور به 1 ةمنطق اساس براین .مشخص است 00شکل مجموع موانع کنترل تکانه در  یینها یبند پهنه

 کم یلیخ فیدر ط 2 ةمنطق پهنةدرصد  11نکه یا وجود با قرار دارد. ف متوسطیدر ط 1 ةمنطق ةن پهنیشتریب و ادیز یلیخ

 2 ةن منطقیبنابرا ؛درصد است 01اد کمتر از یمتوسط و ز یها فیطو سهم قرار دارد ف کم یدرصد آن در ط 21، قرار دارد

 یها پهنهن یشتریب پوشانی هم درنهایت اینکه .شود یماست که موانع کنترل تکانه در آن کمتر مشاهده  یا منطقه تنها

را  7و  0 مناطق یها پهنهن یشتریب ،ادیز یلیاد و خیز یها فیط که کند یم دییتأموانع کنترل تکانه از نظر شهر اهواز 

 اد هستند.یز یلیف کم و خیدر ط 9و  0مناطق  یها پهنهن یشتریب و اند دادهل یتشک

و کنترل  یتی، شخصیشناخت ،آور اضطرابدر چهار بعد  یونقل عموم حمل یشناخت موانع روان تک تکپس از سنجش 

در  یونقل عموم عدم استفاده از حمل یشناخت موانع روان یینها ةشوند تا نقشپوشانی  همن موانع یا ةهمباید تکانه، 

 (.02)شکل  شودشهر اهواز استخراج  کنن

 

حوصلگی بی پرخاشگري قراري بی   
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اهوازیعمومونقلحملاستفادهازعدمموانعکنترلتکانهپوشانیهم.88شکل

8931منبع:نگارند ان،

 

اهوازشهرکالندریعمومونقلحملاستفادهازعدمیشناختروانموانعیینهایبندپهنه.88شکل

8931منبع:نگارند ان،
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ش از یرا بیز ؛اد استیز یلیخ 0 ةدر منطق یعموم ونقل حملعدم استفاده از  یتشناخ روانموانع  ،02شکل براساس 

 ونقل حملعدم استفاده از  یشناخت روان موانعن یکمتر 2 ةمنطقدر این میان، ف قرار دارد. ین طین منطقه در ایدرصد ا 17

 0 ةز بعد از منطقین 9 ةمنطقکم است.  یلیف کم و خیآن در ط یها پهنهن یشتریب به این دلیل که ؛را دارد یعموم

 یلیف خیدرصد آن در ط 7اد و کمتر از یز یلیف خیدرصد آن در ط 31ش از یرا بیز ؛را دارد یشناخت روانن موانع یشتریب

ن یاد است. ایز یها فیطآن در  یها پهنهر یف متوسط است و سایدر ط 0 ةدرصد منطق 07 حدودن یکم است. همچن

. اند شدهم یتقس یمساو نسبتاً یها قسمتاد و کم آن به یمتوسط، ز یها فیط کند یممشخص  7 ةل در منطقیتحل

ف متوسط یط دهد یمنشان  0 ةدر منطق یعموم ونقل حملعدم استفاده از  یشناخت روانموانع پوشانی  همن یهمچن

ب یترت و متوسط به ادیف زیط زیرا ؛استمشاهده  قابل هم  1 ةن تفاوت در منطقی، اشود یمرا شامل آن  ةن پهنیکمتر

درصد از  01 که آنکوچک  ةسه پهن تنها 1 قةمنطدر نکه یت ایدرنها. دهند یمل ین مساحت آن را تشکین و کمتریشتریب

.استاد یف زیدرصد از آن در ط 31، اما قرار داردف متوسط یدر ط ،دهند یمل ین منطقه را تشکیمساحت ا

یری جهینت
اهواز و اهداف  شهر کنندر  یعموم ونقل حمل از استفاده عدم یشناخت روان موانع ییایجغراف لیمقاله تحل اصلی اینهدف 

اهواز  ةدر مناطق هشتگان ها آن یبند و پهنه یونقل عموم مختلف حمل یها وهیشن موانع در یا یبند آن، رتبه یاتیعمل

استفاده از  در عدم یشناخت روانن موانع یتر مهم که مدنظر به این پرسش پاسخ داده شدهدف  به یابیدست منظور به.  است

و  یشناخت موانع ،هتکان کنترل ،آور اضطرابموانع همچنین مشخص شد که  .اند ماکد اهواز یشهر درون یعموم ونقل حمل

متفاوت  یسوار دوچرخهو  یرو ادهیپ ،اتوبوس ،یتاکس مانند یعموم ونقل حمل یها وهیشک از یدر هر یتیشخص موانع

 .اند هشد یبند تیاولواهواز  یعموم ونقل حمل یها وهیشک از یدر هر چهارگانهن موانع یا یارهایرمعیام از زهرکد و هستند

ندارند و  کجای صورت بهرا ن موانع یدن اکر برطرف ییتوانا ربط یذ یها سازمانن است که یدر ا یبند تیاولون یت ایاهم

 شوند. یبند تیاولواز است که ین نیبنابرا ؛ردیگ یمورت مختلف ص یها زمانو در  یمقطع صورت بهن موانع یرفع ا

از شهر اهواز  یها پهنهشتر یبو مشخص شد که  ی شدندبند پهنهعوامل این موانع در سطح شهر  تک تکهمچنین  

ن یشتریب دهد نشان می .قرار دارداد یزف یدر ط شهر اهواز یعموم ونقل حملعدم استفاده از  آور اضطراب موانع نظر

ن یشتریب .قرار گرفته استف کم یدر ط یونقل عموم عدم استفاده از حمل یموانع شناخت در ارتباط با شهر اهواز یها هپهن

موانع کنترل  نظرو از  ف متوسطیدر ط یعموم ونقل حملعدم استفاده از  یتیموانع شخصاز نظر شهر اهواز  یها پهنه

 یشناخت روانموانع  تک تک. پس از سنجش قرار دارداد یز یلیف خیدر ط یعموم ونقل حملعدم استفاده از  ةتکان

 ةشدند تا نقش پوشانی همن موانع یا ةهم ،و کنترل تکانه یتی، شخصی، شناختآور اضطرابدر چهار بعد  یعموم ونقل حمل

 ،یینها ةم نقشیاز ترس پس شود.ترسیم اهواز  شهر کنندر  یعموم ونقل حملعدم استفاده از  یشناخت روانموانع  یینها

 اد است.یف زیدر ط یعموم ونقل حملعدم استفاده از  یشناخت رواند موانع یشهر اهواز از د ةن پهنیشتریبمشخص شد 

 مانند یرساختیزاز مسائل  غیر یعموم ونقل حملکرد که در عدم استفاده از  دییتأن پژوهش یاخنصه  طور به

 یها و ضعف یطیمح ستیز مسائل ،یفرهنگ -یانع اجتماع، مویناوگان، مسائل اقتصاد کمبود ناوگان، یفرسودگ
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از  یکیز ین یشناخت روانن موانع یبنابرا ؛هستند مؤثر یعموم ونقل حملز در عدم استفاده از ین یشناخت روانموانع  ،یتیریمد

. شود محسوب می یت شهریریو مد یزیر برنامه ةگمشد ةحلقکه ( یشناخت رواناست ) یعموم ونقل حمل ةموانع توسع

متفاوت  یروان یندهایو فرا یط انسانی، محیعیط طبیگر با توجه به محید یبا مکان ین موانع در هر مکانین ایهمچن

 ؛وجود داردتفاوت  یعموم ونقل حمل یها وهیشک از یدر هر ها آن شیدایو پ بروز در شدت، یبر تفاوت مکان عنوه .هستند

 متفاوت هستند. یکدیگر شهر اهواز با یعموم ونقل حمل ةویچهار شن موانع در یک از ایمشخص شد هر که یطور به

از  یاست که بخش کرده لیتحلرا  بندرعباسشهر  ونقل حملمسافران در  یکیانتظارات تراف و ها نگرش( 0937داوود )

 از نظرش هر دو پژوه مطالعه موردقلمرو  ،نیبرا عنوه .دارد ینواخ همة او در پژوهش حاضر با مقال یتیعوامل شخص

ن است که ین دو پژوهش ایدر ا ستیز طیمحم و یت تشابه در اقلیاهم .ک هستندینزدبه هم  یطیمح ستیزو  یمیاقل

اما  ،دارندگرم و مرطوب  یمیاقل نیز بندرعباسدو شهر اهواز و  .گذارد یمر یافراد تأث یروان یندهایفرابر  یطیمسائل مح

در چهار  یعموم ونقل حملرا در عدم استفاده از  یشناخت روانمسائل است که ن ین پژوهش با کار داوود ایز ایوجه تما

را  یعموم ونقل حملدر عدم استفاده از  یشناخت روانموانع  تک تک و کرده یبند رتبهاهواز  یعموم ونقل حمل ةویش

 است. این مقالهز یتما دلیل یمکان یها تفاوتشناخت  یعنی ؛کرده است یبند پهنه

ن یز ایوجه تما کردند. ین را بررسیاده در قزویپ عابراندر تخلفات  یرفتار یرهایمتغ( 0931همکاران )رفرهاد و یم

مختلف  یها وهیشو کنترل تکانه را در  یتی، شخصآور اضطراب، ین است که موانع شناختیا ها آن مطالعةپژوهش با 

اشتراک  وجه است. صورت گرفته یریگ میتصم یها کیتکناستفاده از  آن با یمکان یبند پهنه کرده و یبند رتبه ونقل حمل

 .هستند یعموم ونقل حملاز  کنندگان استفاده ها آن یبررس ةرا حوزیز ؛نفعان است یتوجه به ذ نیز هر دو مقاله

میان سسه معتقد است ن مؤیا رایز ؛خوانی دارد هم (2101) کایآمرپورتلند  ونقل حمل ةسسمؤ پژوهش باوهش حاضر پژ

مختلف متفاوت  یها مکانن نگرش در یا یعنی ؛وجود دارد ای خاص رابطه یها تیموقعدر  ونقل حملت به نگرش مثب

که  ه استو مشخص کرد ییشناسارا  گانه هشتدر مناطق  یشهروندان اهواز یتیموانع شخص زینپژوهش حاضر  .است

 شهر اهواز متفاوت هستند. سطحن موانع در یا

عوامل  ها آنرا یز ؛را دارد ین شباهت موضوعیشتری( ب2101همکاران ) وپژوهش مونترو  پژوهش حاضر با

ز یوجه تما اما ،اند کردهن ییتبرا در فرانکفورت آلمان  یعموم ونقل حمل یات فردیمرتبط با کار و خصوص یشناخت روان

 دو پژوهش مطالعه ردموقلمرو  یافتگی توسعه، سطح ییایل جغرافیبر تحل ن پژوهش با کار مونترو و همکاران عنوهیا

 یتر مطلوب یزندگ آنمردم  وا قرار دارد یدن یکشورها نیتر افتهی توسعهاز  یکیاست که در  یاست. فرانکفورت شهر

ط یبر شرا که مردمان آن عنوه است یجهان سوم یشهراما اهواز  ،دارند یشتریرفاه ب یط اقتصادیشرا از نظررا یز ؛دارند

و  یاقتصاد یافتگی توسعه از نظرت شناخت تفاوت دو شهر یاهم ند.ستیبرخوردار ن یرآمدکا ونقل حملاز  یبد اقتصاد

 .نداثرگذار یعموم ونقل حملم در یمستق صورت بههستند و  مؤثر یروان یندهایدر فرا دو عاملن است که هر یا یرساختیز

در  ها آن یریکارگ بهر موانع و یگو فرا یق، علمیدق ییمرتبط در شناسا یها ر پژوهشین پژوهش با سایز ایوجه تما

 کنوننکه تایبا توجه به ا. است یشهر درون یونقل عموم حملة ویچهار ش عدم استفاده از یشناخت روانسنجش موانع 

، است نشده انجام( در سطح کشور یونقل عموم عدم استفاده از حمل یشناخت رواننه )موانع ین زمیدر ا یکم یها پژوهش
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کاهش موانع  براین یبنابرا ؛ن پژوهش در سطح شهر اهواز استیران و اولیا مطالعات درن یاول ازن پژوهش یا

 :شود یم ارائه زیر یهاشنهادیپ یعموم ونقل حملعدم استفاده از  یشناخت روان

 و یآور جمع برای ها یشهرداردر  یشهر یزیر برنامهو  شناسی روان گروهمتشکل از  یک واحد سازمانیل یتشک .0

 ؛یعموم ونقل حملاستفاده از  یشناخت روان عسنجش موان

 ؛یعموم ونقل حملشهروندان هنگام استفاده از  یشناخت رواناطنعات  یآور جمع منظور بهگاه داده یجاد پایا .2

کاهش موانع  برای مرتبط یها سازمان یآموزش یها برنامهدر  پژوهشن یا یرهایمتغ یریکارگ بهآموزش و  .9

 .یعموم ونقل حملز عدم استفاده ا یشناخت روان

 نوپایی موضوع مسئله این که  آنجا از و عمومی ونقل حمل از استفاده عدم شناختی روان موانع گستردگی به توجه با

 عدم در مؤثر اختینش روان عوامل از دیگر یکی رسد می نظر به رو این از ؛دارد پژوهشگران بیشتر واکاوی به نیاز است،

، ها انسان ةاولی رشد مراحل در متغیرها این اگر زیرا است؛ رشد شناختی روان متغیرهای ،عمومی ونقل حمل از استفاده

 پژوهشگران به رو این از ؛شوند می واکسینه عمومی ونقل حمل از استفاده عدم در برابر ها آن شود، نهادینه کودکانویژه  به

 و شهرها کنن در عمومی ونقل حمل ناوگان از هاستفاد ضرورت از والدین آگاهی میزان سنجشد به شو می پیشنهاد بعدی

 بپردازند. کودکان تربیت در آن کارگیری به

 



 8931،زمستان4،شمارة7یزیشهری،دورةرهایجغرافیایبرنامهپژوهش198

 

منابع
کنفرانس  نیسوم ،انگار فرد سهل یها و نشانه یانگار مفهوم سهل یبررس ،0937 ر،یهژ یمیابراه زهرا و معصومه ر،یهژ یمیابراه

 .تهران ،یانسان علوم در نینو یها پژوهش یالملل نیب

مطالعات  ،«یشهر یو طراح یمعمار در آن کارکرد و طیمح شناسی روانبر  یدرآمد» ،0937 ،یصارم یدرضاحمو  ونیهما ،یبالاق

 .01-0صص  ،0 ةشمار ،دوم ةدور ،یشهر تیریعمران و مد ا،یجغراف

 ران،یدر ا یران اتوبوس ناوگان عملکرد بر دیبا تأک یشهر داریونقل پا حمل یزیر برنامه ،0930 پور، داری نادیاو  دیسع پور، امان

 تهران. ،شهیاند نگارستان انتشارات

 . 02217 ،کد خبر وز،ین نیت ةخبرنام ،ونقل حمل شناسی روان یستیچ ،0930 ،فاطمه ،یرآبادیام

 پژوهشمند )در زنان و مردان سال یزندگ تیفیک ةبازدارند و لگریعوامل تسه ییشناسا»، 0930 زاده، همراه ملیکاو  یعل زاده، مانیا

 .007-091، صص 0 ةدوازدهم، شمار ةدور ران،یسالمندان ا ةمجل «(یدارشناسیپد

 یها پارک در یعموم یفضا کنترل بر یلیتحل» ،0931 ا،ین ییرضا حسنو  نیحس نژاد، یحاتم اهلل، کرامت ،یاریز ،احمد پوراحمد،

 .013-009 صص ،0 ةارشم ،ششم ةدور ،یشهر یزیر برنامه یایجغراف یها پژوهش ،«تهران شهر

مرتبط با شروع اختنل استرس  عوامل»، 0932 جو، یج ینالد شمسو  یموس ،یموسو خالد تلخ د،یسع خنگه، یقنبر ناصر، ،یخداداد

 .01-3دوم صص  ةشمار هارم،چ و ستیب ةدور ،ییو ماما یپرستار ةمجل ،«یا پس از تصادفات جاده

 یستیبهز یکاربرد یعلم مرکز ،بندرعباس یونقل شهر ستم حملیمسافران در س یکیترافها و انتظارات  نگرش ،0937 ،بهزاد داوود،

 .9 ةدور ران،یا یاجتماع شناسی روان یمل نگرهک بندرعباس، یاجتماع نیتأم و

قرار گرفتن  یابانیزان مورد مزاحمت خیعوامل مؤثر بر م یل اجتماعیحلت»، 0937 یخاچک یلطف طاهرهل و ی، محمد اسماعیاحیر

 ة، شماریت و نظم اجتماعیامن یراهبرد یها پژوهش «ان دختر دانشگاه مازندران(یدانشجو یمورد ةزنان و دختران )مطالع

 .11-03، صص 7

، 0937 ،یانیسرا مریمنرگس و  ،یمقدم حانه،یر فر، خجسته یروزیپاشا، ف یعل ،یثمیم اهلل، بیحب ،زاده قاسم روزه،یف ،یسیرئ

دانشگاه  یپزشک علوم یپزشک ةدانشکد ةمجل ،«یعمل -یفکر وسواس اختنل به انیدر مبتن یعملکرد جنس یها اختنل»

 .013-010صص  ،2شمارة  ،هفتادوسه ةتهران، دور

چاپ اول، انتشارات  ،یونقل شهر و حمل کیتراف یفرهنگ یاجتماع ریتأث یابیارز و لیتحل ،0932 ،ینیام یمهدو  یمیرح سرور،

 تهران. ،سایت

 .رازیچاپ اول، انتشارات دانشگاه ش ،یشهر نیزم یکاربر یزیر برنامه ،0937، یلع ،یسلطان

در  یاجتماع یانزوا و تیهو بحران»، 0930 زاده، ینیحس سعیدسید و  نیحس زاده، یامامعل مهران، زاده سهراب محسن، ان،یشاطر

 یزیر پژوهش و برنامه ةینشر «(سیردپ دیشهر جد :یمورد ةمطالعاز محل سکونت ) تیآن با رضا ةرابط و دیجد یشهرها

 .000-000صص  ،21 ةشمار ،هشتمسال  ،یشهر

 .اهواز ،0010-0931 یزمان ةباز در شهر اهواز کنن ةدوم توسع ةسال پنج ةبرنام ،0931 اهواز، یشهردار

 .یمنابع انسان ةو توسع یزیر معاونت برنامه ،شهر اهواز کنن ةآمارنام ،0937 ،اهواز یشهردار



 199اهوازشهرکالندریعمومونقلحملازاستفادهعدمیشناختروانموانعییایجغرافلیتحل

 

 .تهران سا،یانتشارات ت اول، جلد اول، چاپ ،یشهر شناسی روانبر  یا مقدمه ،0939 ،دیمج ا،ین یصفار

 .تهران سا،یانتشارات ت دوم، جلد اول، چاپ ،یشهر شناسی روانبر  یا مقدمه ،0939 ،دیمج ا،ین یصفار

با  زدیمرتبط با آن در شهر  یاسیس یها تیجوانان و اولو یازهاین یابیارز» ،0931 ،یصباغچ مرجان و ندوشن، عباس یعسگر

صص  ،2 ةشمار( 11 یاپیپ ةشمارو نهم ) ستیسال ب ،یکاربرد یشناس جامعه ةمجل ،«عملکرد تیاهم یالگو یریکارگ به

93-00. 

 تهران. سا،یچاپ اول، انتشارات ت ،روزمره یزندگ و یشهر یشناس روان ،0939 ،حسن ،یعمار

 حواس تمرکز عدم صیتشخ هوشمند ستمیس یساز ادهیو پ یطراح»، 0930 ،ینیعابد نهسمارضا و یعل ،یاریخدا ،یعل ،یغفار

 .0070-0000، صص 7ة شمار ،پنجاهم ةدور ر،یرکبیام کیمکان یمهندس ةینشر ،«راننده

شده در  راک( ادگماتی)است یاجتماع یبا بدنام یماریادراک ب ةرابط» ،0937، نسب، یمسعود و حسن چنان ،یرزائی، ممیابراه ا،یمسعودن

 .02-3صص ، 2 ةرفت، شماریج یپزشک دانشگاه علوم ةمجل، «HIV ماران با عنئمیب

 ،«زدیدر شهر  کلتیکنندگان موتورس استفاده یزیگر و قانون یاجتماع تقابل هنجار نیب ةرابط یبررس» ،0939 ،میابراه ا،یمسعودن

 .071-093ص ص ،(70) یاپیپ ةشمار ،نجمپ و ستیسال ب ،یکاربرد یشناس جامعه

داده  پنهان( در تخلفات رخ یرهای)متغ یرفتار یر پارامترهایتأث یبررس»، 0931، دهید و زهرا جهانحامد  ،یعمران ،بها، بابکریم

، 0 ةشمار نهم، ةدور ،ونقل حمل یمهندس ةفصلنام ،«ن(ی: شهر قزویمورد ةدار )نمون اده در تقاطع چراغیپ عابرانتوسط 

 .193-039صص 

Amanpour, S., and Daripour, N., 2017, Sustainable Urban Transportation Planning with Emphasis on 

Bus Fleet Performance in Iran, Tehran: Negarestan Andisheh Publications. (In Persean) 

Amari, H., 2014, Urban Psychology of Everyday Life, First Edition, Tehran: Tisa Publications. (In 

Persean) 

American Psychiatric Association., 2013, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Fifth 

ed). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. PP. 646–49.  

Amirabadi, F., 2015, What are the Psychologies of Transportation?, Tin Newsletter, News Code, 62285. 

(In Persean) 

Asgari Nodoushan, A., and Sabaghchi, M., 2018, Assessing Youth Needs and Related Political Priorities 

in Yazd City by Using Performance Importance Model, Journal of Applied Sociology, Vol. 29, No. 

70 (2), PP. 39-64. (In Persean) 

Barati, D. P., Darvishi, M., and Heidarbeigi, K., 2016, Neurological Alterations in Cognitive Impairment. 

Davood, B., 2016, Traffic Attitudes and Expectations of Passengers in Bandar Abbas Urban Transport 

System, Bandar Abbas Applied Science and Wellness Center, Iranian National Congress on Social 

Psychology, Vol. 3. (In Persean) 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental DisordersAmerican., 2013, Psychiatric Associati (5th ed). 

Arlington: American Psychiatric Publishing, PP. 189–195. 

Ebrahimi Hejir, M., and Ebrahimi Hejir, Z., 2016, A Study of the Concept of Negligence and the 

Symptoms of the Neglected Person, Third International Conference on Modern Research in the 

Humanities, Tehran. (In Persean) 

https://books.google.com/books?id=-JivBAAAQBAJ


 8931،زمستان4،شمارة7یزیشهری،دورةرهایجغرافیایبرنامهپژوهش194

 

Eghbali, H., and Saremi, H. R., 2016, An Introduction to Environmental Psychology and its Function in 

Urban Architecture and Design, Geography, Journal of Civil and Urban Management Studies, 

Vol. 2, No. 4, PP. 1-10. (In persean) 

Fu, X,. and Juan, Z., 2017, Exploring the Psychosocial Factors Associated with Public Transportation 

Usage and Examining the “Gendered” Difference, Transportation Research Part A: Policy and 

Practice. 

Ghaffari, A., Khoda Yari, A., and Abedini, S., 2017, Design and Implementation of Intelligent 

Decentralization System for the Detection of the Driving Senses, Amirkabir Journal of Mechanical 

Engineering, Vol. 5, No. 5, PP. 1144-1154. (In Persean) 

Gharib, M. A., Golembiewski, A., Jan, A., and Moustaa, A., 2017, Mental health and Urban Design – 

Zoning in on PTSD, Current Psychology, PP. 1–7. (In Persean) 

Glasgowa, T. E., Gellera, S., Huyen, T., Steve, K., and Hankeyb, L., 2018, Travel Mood Scale: 

Development and Validation of a Survey to Measure Mood During Transportation, Transportation 

Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 59, PP. 318-329. 

Huanga,Y,W., Linb, C.,Wangc, J.,2018, The Influence of Bus and Taxi Drivers’ Public Self-

Consciousness and Social Anxiety on Aberrant Driving Behaviors, Accident Analysis and 

Prevention 117, PP. 145–153 

Imanzadeh, A., and Mobizadeh, M., 2017, Identification of Facilitating and Deterrent Factors in Quality 

of Life in Elderly Women and Men (A Phenomenological Research), Iranian Journal of Elderly, 

Vol. 12, No. 4, PP. 430-445. (In persean). 

Jiang, C, P., and Rau, P., 2018, Rule Obedience as a Mediator Between Normlessness and Risky Driving 

in Hazy Conditions, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 59, 

Part A, PP. 188-194. 

Joelsson,T., kvis, Ch., and LtenScho, L., 2019, The Political in Transport and Mobility: Towards a 

Feminist Analysis of Everyday Mobility and Transport Planning, Integrating Gender into 

Transport Planning, Palgrave Macmillan, PP. 1-22. 

Khodadadi, N., Ghanbari Khangeh, S., Talkh Khaled Mousavi, M., and Jijou, Sh., 2013, Factors Related 

to the Onset of Post-Traumatic Stress Disorder, Journal of Nursing and Midwifery, Vol. 24, No. 2, 

PP. 9-17. (In Persean) 

Kita, E., and Luria, G., 2018, The Mediating Role of Smartphone Addiction on the Relationship 

Between,Personality and Young Drivers, Smartphone Use While Driving, Transportation Research 

Part F: Traffic Psychology and Behaviour,Vol. 59, Part A, PP. 203-211. 

Kututa, V., Kazimieras, E., Zavadskasb, M, L., 2013, Assessment of Priority Options for Preservation of 

Historic City Centre Buildings Using MCDM (ARAS), Procedia Engineering, Vol, 57. PP. 657– 

661. 

Levy, C., 2013, Travel choice reframed:“deep distribution” and gender in urban transport. Environment 

and Urbanization, Vol. 25, No. 1, PP. 47-63. 

Lois, D., Monzón, A., and Hernández, S., 2018, Analysis of Satisfaction Factors at Urban Transport 

Interchanges: Measuring Travellers’ Attitudes to Information, Security and Waiting, Transport 

Policy, Vol, 67, PP. 49-56. 

Masoud Nia, E., 2014, Investigating the Relationship between Social Opposition Norms and Motorcycle 

Avoidance in Yazd City, Journal of Applied Sociology, Vol. 25, No. 54, PP. 139-158. (In Persean) 



 195اهوازشهرکالندریعمومونقلحملازاستفادهعدمیشناختروانموانعییایجغرافلیتحل

 

Masoud Nia, E., Mirzaei, M., and Chenani Nasab, H., 2016, The Relationship between Perception of 

Disease and Perceived Social Stigma in Patients with HIV Symptoms, Journal of Jiroft University 

of Medical Sciences, No. 1, PP. 9-12. (In Persean) 

Mcarthur, E., and Robin, J., 2019, Socio-Spatial and Temporal Dimensions of Transport Equity for 

London's Night Time Economy, Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 121, PP. 

433-443. 

Mercier, J., Fanny, R. T, C., and Mario Duarte, F., 2018, Governance and Sustainable Urban Transport 

in the Americas, Publisher Name Palgrave Pivot, Cham, Online. 

Mir Baha, B., Omrani, H., and Jahandideh, Z., 2018, Investigation of the Influence of Behavioral 

Parameters (Latent Variables) on Pedestrian Violations at the Lighted Intersection (Case Study: 

Qazvin City), Journal of Transportation Engineering, Vol. 9, No. 4, PP. 693 -739. (In Persean) 

Municipality of Ahvaz, 2018, Second Five Year Program of Ahwaz Metropolitan Development Period 

2018-2022, Ahvaz. (In Persean) 

Municipality of Ahvaz., 2016, Ahvaz Metropolitan Statistical Office, Deputy of Planning and 

Development of Human Resources. (In Persean) 

National Institute for Transportation and Communities, 2017, Changing Attitudes Toward,Sustainable 

Transportation: The Impact of Meta-Arguments on Persuasion, P. O. Box 751 Portland, OR 

97207. 

Park, N., and Peterson, C., 2010, Does It Matter Where We Live? The Urban Psychology of Character 

Strengths, American Psychologist, Vol. 65, No. 6, PP. 535-547. 

Poorahmad, A., Ziyari, K., Hataminejat,H., Rezaei Nia, H., 2018, Analysis of Public Space control in 

Parks in Tehran, Urban Planning Geography Research, Vol. 9, No. 4, PP. 643-679. (In Persean) 

Raisi, F., Ghasemzadeh, H., Misami, A. P., Firouzi Khojastehfar, R., Moghaddam, N., and Sarayani, M., 

2015, Sexual Dysfunction in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder, Faculty of Medicine, 

Tehran University of Medical Sciences, Vol. 73, PP. 101-109. (In Persean) 

Riahi, M. E., and Lotfi Khachaki, T., 2016, Social Analysis of Factors Affecting the Rate of Street 

Harassment for Women and Girls (Case Study of Female Students of Mazandaran University), 

Journal of Strategic Research in Social Security and Order, Vol. 2, No. 2, PP. 69-88. (In Persean) 

Safari Nia, M., 2014, An Introduction to Urban Psychology, First Edition, Vol. 2, Tehran: Tisa 

Publications. (In Persean) 

Saffari Nia, M., 2014, An Introduction to Urban Psychology, First Edition, Vol. 1, Tehran: Tisa 

Publications. (In Persean) 

Sarvar, R., and Amini, M., 2013, Social Impact Analysis and Evaluation of Urban Traffic and 

Transportation, First Edition, Tehran: Tisa Publications. (In Persean) 

Shatarian, M., Sohrabzadeh M., Emamali Zadeh, H., and Hosseinizadeh, S. S., 2017, Identity Crisis and 

Social Isolation in New Cities and Its Relationship with Satisfaction with Residence (Case study of 

Pardis New Town), Journal of Urban Research and Planning, Vol. 8, No. 28, PP. 111-134. (In 

Persean) 

Soltani, A., 2016, Urban Land Use Planning, First Edition, Shiraz University Press. (In Persean) 

Song, L., Kirschen, M., John,T., 2018, Women on wheels: Gender and Cycling in Solo, Indonesia, 

Department of Geography, National University of Singapore, Vol. 40, No. 1, PP. 140-157. 

Useche,S, A., Gómez,V., and Boris, O., Cendales, E., 2017, Stress-Related Psychosocial Factors at 

Work, Fatigue, and Risky Driving Behavior In Bus Rapid Transport (BRT) Drivers, Accident 

Analysis and Prevention,Vol. 104, PP. 106-114. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856418301381#!
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14679493/2019/40/1


 8931،زمستان4،شمارة7یزیشهری،دورةرهایجغرافیایبرنامهپژوهش198

 

Verma, A., Rahul, T. M., & Dixit, M. (2015). Sustainability impact assessment of transportation policies–

A case study for Bangalore city. Case Studies on Transport Policy, Vol. 3, No. 3, PP. 321-330.  

World Health Organization, 2016, ICD-10 Version, 2016. Published Onl Online, http://apps. who. 

int/classifications/icd10/browse/2016/en. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


