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چکيده
امروزه با گسترش شهر نشيني و جمعيت شهر نشين ،نياز به جا به جايي و تقاضا براي سفر ،روز به روز افزايش يافته،
حجم زياد اين جا به جاييها آثار و تبعاتي را به دنبال دارد از اينرو پيش بيني الگوي سفرها براي برنامهريزي و مديريت
اين جابه جاييها از اهميت ويزهاي برخوردار است .آنچه براي پژوهش فعلي اهميت دارد مسئله الگوي جا به جاييها
است .به دليل تنوع در ويژگيهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي افرادي که جا به جا ميشوند ميتوان انتظار داشت که
افراد در الگوي جا به جاييها (سفرها) با يکديگر تفاوت داشته باشند .تحقيق حاضر با هدف بررسي الگوي جا به
جاييهاي روزانه درون شهري با الگوي مسافرتهاي ساالنه انجام شده است .فرضيه اصلي تحقيق عبارت است از :الگوي
جا به جاييهاي روزانه با الگوي مسافرتهاي ساالنه شهروندان تهراني رابطه دارد .روش تحقيق از نوع هم بستگي مبني
بر استفاده از پرسشنامه با  384نمونه و روش نمونهگيري خوشهاي طبقه بندي شده ميباشد .ابتدا الگوي سفرهاي
روزانه و مسافرتهاي ساالنه را با استفاده از متغيرهاي مورد نظر در تعاريف بدست آورده ايم .به منظور آناليز دادههاي
تحقيق از روشهاي آماري در نرم افزار ( SPSS20آزمون کاي اسکوئر) استفاده شده است .نتايج نشان ميدهد که بين
الگوي جا به جاييهاي روزانه و الگوي مسافرتهاي ساالنه رابطه وجود دارد.
واژگان كليدي :الگوي سفر ،جابه جاييهاي روزانه ،مسافرتهاي ساالنه ،تهران
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مقدمه
برآوردهاي صورت گرفته در مجامع و سازمانهاي
معتبر بين المللي نظير سازمان جهاني سفر و گردشگري
( )WTTOحاکي از اين مطلب است که تا  80درصد از
کل جريان گردشگري از ويژگي بيم شهري برخوردار
است .به عبارتي دقيقتر  80درصد از سفرهاي با نيت
گردشگري از مبادي شهر ي آغاز و در مبادي شهري
ديگر خاتمه پيدا ميکنند.جريان گردشگري شهري را از
نظر درجه جابه جائي گردشگران ميتوان در  2بخش
جابه جايي بين شهري و جا به جايي درون شهري
تقسيم بندي نمود که اطالعات اندکي از چگونگي تاثير
اين دو فاز از جا به جايي انساني بر روي هم وجود
دارد.در واقع جستجوي نگارنده براي يافتن حتي يک
گزارش يا سند فارسي زيان که به تبيين يا جستجوي
چنين رابطهاي پرداخته باشد ،مقرون به موفقيت نبود.
به چه دليل مطالعه رابطه بين  2بخش از جابه جايي
گردشگران يعني ترافيک بين شهري و ترافيک درون
شهري آنها واجد اهميت است؟اين جا به جاييها و رابطه
بين آنها بويژه براي آژانسهاي مسافرتي که در طراحي
بستههاي مسافرتي فعال هستند اهميت ويژهاي دارد.
وجود يا عدم وجود چنان رابطهاي براي آژانسهاي
مسافرتي از آن رو اهميت دارد که اگر بستههاي
مسافرتي طراحي شده منطبق با تمايالت و ترجيحات
ترافيکي گردشگران باشد،اين تطابق کاال در رضا
گردشگران از خدمات مسافرتي و وفاداري مشتريان
آژآنسهاي مسافرتي متجلي خواهد شد.در عين حال
بايستي توجه داشت که در دست بودن اطالعاتي از چنان
رابطه اي ،وجود يا عدم وجود آن و تنوع نهفته در آن
ميتواند برنامه ريزان ترافيک بين شهري و نيز ترافيک
درون شهري در مقاصد گردشگري را در تطابق هر چه
بيشتر برنامهها و طراحيها با نيازها و شرايط اختصاصي
گردشگران شهري تواناتر سازد .باتوجه به فقت=دان
مطالعات قبلي در خصوص بررسي و تبيين رابطه بين
سفرهاي روزانه(درون شهري) و ساالنه (برون شهري) اين
مطالعه تالش شده است تا در رويکردي توصيفي نسبت
به جلب توجه جامعه پژوهشکران حوزه حمل و نقل و
گردشگري شهري قدمي برداشته شود.

پس از مشهد مقدس دومين مقصد گردشگري شهري
ايران در ايران است و البته حجم سفرهاي روزانه
شهروندان تهراني نيز در رتبه اول از ترافيک درون شهري
در ايران است.
بطور طبيعي تعداد قابل توجهي از آژانسهاي ارائه
دهنده خدمات مسافرتي نيز در شهر تهران مجتمع
هستند و نکته با اهميتي که در خصوص اين سازمانها
ميتوان مطرح نمود،گرايش عمومي اين مراکز در طراحي
مسافرتهاي فرامرزي در مقايسه با بستههاي مسافرتي
درون کشوري است.جداي از ساير عوامل در دست بودن
اطالعاتي از ترجيحات و تمايالت شهروندان تهراني در
زمان تصميم به مسافرتهاي درون کشوري ميتواند به
شکوفائي گردشگري شهري در مقياس ملي مساعدت و از
اين طريق بر صرفه جوئي ارزي در کشور کمک کند.
ترجيحات و تمايالت حين سفر ،ترجيحات اقامتي در
مقاصد و ترجيحات مرتبط با فعاليتهاي فراغتي در مقصد
تقسيم بندي نمود.گر چه مطالعات نسبتا قابل توجهي در
خصوص ترجيحات و تمايالت اقامتي و فراغتي
گردشگران داخلي صورت گرفته است اما حوزه ترجيحات
حين سفر آنها تقريبا ناشناخته باقي مانده و مورد توجه
نبوده است.در اين مطالعه و با باور به اينکه آگاهي از
ترجيحات و تمايالت گردشگران داخلي در حين سفر
ميتواند به شکوفائي صنعت توريسم داخلي مساعدت
کند ،بر آن هستيم تا عالوه بر ارائه تصويري توصيفي و
اکتشافي از اين ترجيحات و تمايالت رابطه اجتماعي آن
را با الگوي سفرهاي روزانه تبيين کنيم.
سوالهاي تحقيق:
اين تحقيق بطور مشخص در جستجوي پاسخ به
سواالت زير است:
-1الگوي سفرهاي روزوانه شهروندان تهراني چه ويژگي
هايي دارد؟
-2الگوي سفرهاي ساالنه شهروندان تهراني چه ويژگي
هايي دارد؟
-3تفاوتهاي دموگرافيکي چه تاثيري در تنوع الگوي سفر
روزانه و ساالنه دارد؟
-4آيا رابطهاي بين الگوي سفر روزانه و الگوي سفر
ساالنه وجود دارد؟
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در يک مقايسه کلي ،کالن شهر تهران را ميتوان
مهم ترين مبدا شکل گيري سفرهاي توريستي محسوب
کرد.بعالوه آمار موجود حاکي از اين است که شهر تهران

روش تحقيق
اين تحقيق بارويکرد توصيفي-اکتشافي صورت گرفته
است و براي مطالعه رابطه بين الگوي سفر از تحليل

مسافرتهايساالنه...

بررسيرابطهالگويجابهجاييهايروزانهوالگوي

همبستگي استفاده شده است.اين تحقيق از نظر هدف
کاربردي است زيرا که اطالعات حاصل از آن در امر
برنامه ريزي و بازاريابي گردشگري کاربرد دارد .ابزار جمع
آوري دادهها پرسش نامه محقق ساخته است و براي
تحليل دادهها از نرم افزار  SPSS20استفاده ميشود .از
آنجايي که پرسش نامه اين پژوهش داراي متغيرهاي
اسمي ميباشد از آزمونهاي ارتباط کاي اسکوئر براي
بررسي رابطه متغيرهاي اسمي استفاده ميشود .در اين
پژوهش از انواع ابزارهاي تحقيق شامل اسناد و مدارك و
پرسشنامه استفاده شده است .دادهها به صورت پيمايشي
و با استفاده از پرسشنامهاي سه قسمتي در خصوص
ويژگيهاي جمعيت شناختي فرد ،سفرهاي روزانه و
مسافرتهاي ساالنه جمع آوري شده است.
محدوده مکاني مطالعاتي
شهر تهران اين پژوهش شامل تمامي افراد ساکن در
شهر تهران است زيرا که ميخواهيم جا به جاييهاي
روزانه را بررسي کرده و رابطه آن با مسافرتهاي ساالنه را
بسنجيم پس محدوديتي وجود ندارد لذا نمونه گيري
هايي صورت ميدهيم تا جامعه و نمونه آماري را به طور
دقيق تعريف کنيم.
جامعه و نمونه آماري
-1چارچوب نمونه گيري:
چار چوب نمونه گيري عبارت است از افراد و
عناصري که جامعه آماري مورد مطالعه را تشکيل
ميدهند .چارچوب نمونه در حقيقت معرف جامعه آماري
است و افرادي در نمونه قرار ميگيرند که صفات و ويژگي
جامعه آماري را داشته باشند در غير اينصورت در نمونه
قرار نمي گيرند (کفاشي.)32 :1391،
-1جامعه آماري:
محاسبه اندازه نمونه بر اساس پيشنهاد شارب کوکران:
در اين فرمول Pبرابر نسبت بررآورد شرده از وجرود
صفت در جامعه يا به عبارت بهتر احتمال وجود ان صفت
در جامعره اسررت.در صرورتيکه پژوهشررگر از ايرن نسرربت
برآورد ،اطالع دقيقي نداشته باشد بره طرور معمرول Pرا
برابر  0/5در نظر ميگيردq.برابر عدم احتمال وجود صفت

است که از طريق(  )1-Pبدست ميآيد(کفاشري.)1391 ،
شهر تهران با حدود  8ميليون نفر جمعيت جامعه مرورد
مطالعرره ماسررت.که برره علررت محرردوديتهرراي زمرراني و
هزينه اي به ناچار اين جامعه را طبقه بندي ميکنريم ترا
بتوانيم بهترين نمونه گيري را داشته باشريم.براي تعيرين
حجم نمونه ابتدا مناطق و محرالت شرهري تهرران را بره
عنوان طبقاتي در نظر گرفته و سپس با استفاده از فرمول
کوکران 1حجم نمونه طبق زير محاسبه ميشود.

جمعيت را  7841000نفر در نظر ميگيريم.
=nحجم نمونه =zمقدار متغير نرمال واحد
استاندارد ،که در سطح اطمينان  95درصد برابر 1.96
ميباشد
=pمقدار نسبت صفت موجود در جامعه است .اگر در
اختيار نباشد ميتوان آن را  5/0درنظر گرفت .در اين
حالت نقدار واريانس به حداکثر مقدار خود ميرسد=q .
درصد افرادي كه فاقد آن صفت در جامعه هستند
)(q =1-p
=dمقدار اشتباه مجاز حجم نمونه برابر با  384نفرر

بدست آمد.
 -1نمونه آماري:نمونه گيري طبقهاي:2
تهران داراي  22منطقه است چنانچه از اين ميان 5
منطقه را به صورت تصادفي برگزينيم نيازمند حدود 77
نفر از هر منطقه ميباشيم.از آنجاييکه تهران  384محله
دارد که در اين  22منطقه پخش شده است به طور
متوسط ميتوان در هر منطقه  17محله تعريف کرد.از
اين محالت  5محله را به صورت تصادفي انتخاب
ميکنيم.
از  17محله موجود در هرمنطقه به صورت تصادفي
 5محله را انتخاب ميکنيم که در اين صورت خواهيم
داشت:
 5منطقه ×  5محله = 25طبق فرمول کوکران بايد
 384نمونه انتخاب کنيم اين عدد را بر  25تقسيم
ميکنيم به طور تقريبي  16نفر را در هر محله از مناطق
انتخابي بايد به طور تصادفي انتخاب کنيم.
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با توجه به اينکه گردشگري شهري ،حمل و نقل
درون شهري و حمل و نقل بين شهري در ديسيپلينهاي
علمي و در دانشکدههاي متفاوتي سازمان دهي شده
اند.پيدا کردن ادبياتي که بطور همزمان اين سه حوزه را
پوشش داده باشند تقريبا مقرون به موفقيت نخواهد بود.
بنابر اين در مرور ادبيات توجه خود را معطوف به هر
کدام از حوزهها مدلي مفهومي استخراج شود.
الف -گردشگري شهري
مفهوم و ماهيت گردشگري بطور عام و انواع مختلف
آن بويزه گردشگري شهري از موضوعات مورد توجه
پژوهشگران گردشگري بوده است .بطور مثال ميتوان به
پاپلي يزدي و همکاران ( )1385اشاره نمود که تالش
کرده اند عالوه بر تبيين گردشگري به عنوان يک حوزه
با اهميت از جا به جاييهاي انساني تفاوت گردشگري
شهري را از ساير انواع مشخص سازند.عالوه بر اين تالشها
در جهت تبيين گردشگري ،بخش دومي از مطالعات
توريسم در ايران معطوف به تبيين اثرات فرهنگي آن
(دولت آبادي و همکاران )1388،يا اثرات زيست محيطي
آن (محالتي  )1381و يا اثرات آن در چشم اندازي
جامعتر(پارساييان و اعرابي )1385 ،بوده است .مطالعات
گردشگري در ايران شاخه سومي نيز دارد که معطوف به
چگونگي مديريت و برنامه ريزي توريسم در انطباق با
الزامات و نيازهاي توسعهاي کشور است .از جمله موارد
اخير ميتوان به گزارشات (کاظمي 1385و اعرابي و
هماران  )1388اشاره نمود .درجمع بندي و نقد اين سه

دسته رويکرد در بررسي پديده ي گردشگري ميتوان
گفت که اگر چه در تبيين فضائي گردشگري موفق بوده،
قادر به تبيين اثرات اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي
اين پديده بوده ومدلهاي متعددي براي برنامه ريزي و
مديريت گردشگري ارائه شده است اما  2حوزه ترافيک
گردشگران بين مبدا و مقصد و نيز ترافيک گردشگران
درون مقصد از موضوعاتي بوده است که کمترين توجه
پژوهشگران داخلي را به خود جلب کرده است.
در يک چشم انداز جهاني البته توجه به جا به جائي
انسانها به منظور رهائي نظير گردشگري مورد توجه بوده
است که بطور مشخص ميتوان به تالشهاي اوري
( )Urry,2000کراسول ( )Cresswell.2001اشاره نمود.
همانگونه که اشاره شد مطالعات مرتبط با بررسي
رفتارهاي گردشگران و ترجيحات وانتخابهاي آنها حين
سفر چه بين مبدا و مقصد و چه درون مقصد به اندازه
ساير حوزههاي مطالعات گردشگري توسعه نيافته است و
از همين جهت است که محققين بر شمرده اصوال تالش
خود را معطوف به نظريه پردازان و مفهوم سازي نموده
اند تا راه را براي محققين بعدي در آزمون تجربي
نظريهها هموار سازند.به طور مشخص ميتوان به اوري
( )Urry,2000و کافمن ( )Kaufman,2000و
کلرمن( )Kellerman.2006اشاره نمود که اشاراتي
صريح به امکان وجود روابط معني دار بين تحرکات کوتاه
مدت روزانه(ترافيک روزانه درون شهري ) تحرکات ميان
مدت انساني (سفرهاي توريستي ساالنه) و تحرکات بلند
مدت انساني (مهاجرت) داشته اند .هر چند اين ايدهها به
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مدت بيش از يک دهه توسط محققين مذکور مطرح بوده
است کمتر پژوهش ميداني براي جستجوي چنان
روابطي وجود دارد.
ب -برنامه ريزي حمل و نقل
در اين حوزه البته حجم مطالعات چه در بعد داخلي
و چه در بعد خارجي قابل توجه است که در حوزه
مطالعات داخلي ميتوان به مطالعات ذکايي و همکاران
( )1372شفاهي( )1372و در حوزه مطالعات خارجي به
گالوب ( )Golob,2000گريزي ()Grazi,2008
هاريس(  )Harris,و خيستي ( )Khisty,1990و مير
و ميلر( )Meyer &Miller,2001اشاره نمود.
تاملي در گزارشات و مطالعات مذکور حاکي از اين
مطلب است که توريسم شهري و بطور مشخص ترافيک
گردشگران بين مبدا و مقصد و نيز درون مقصد بطور
جداگانه مورد توجه نبوده است ،عموما همراه با ساير
حدود ترافيکي بطور يکپارچه در نظر گرفته شده است .با
اين وجود مطالعات مذکور و ساير مطالعات انجام گرفته
نظير مراد( )Murat,2010و اورتوزار ( )Ortuzar,2001و
رودريگو( )Rodrigo,2009و يائو ()Yao,2008
چارچوبي کلي را فراهم ميکنند که براي مطالعه فعلي
حائز اهميت است .اين چارچوب کلي که عموما به نام
مدل کالسيک سفر شناخته ميشود واجد  4عنصر توليد
سفر ،توزيع سفر ،انتخاب مسير و انتخاب وسيله نقليه
است که در اين مطالعه مجموعه مشخصي از انتخابهاي
صورت گرفته در هر کدام از  4حوزه را تحت عنوان
الگوي سفر ياد خواهيم کرد.
همانگونه که بيان شد جابجايي جغرافيايي انسانها را
ميتوان در  4مرحله توليد سفر ،توزيع سفر ،انتخاب
فناوري سفر و نهايتا وجه انتخاب مسير خالصه نمود.
توليد هر سفري اصوال تابعي از متغيرهاي اقتصادي-
اجتماعي است(ذکائي -1372شفاهي  (1373به گونهاي
نظير سطح
که پارامترهاي دموگرافيکي
درآمد،تحصيالت،شغل و سن ميتوانند بر تعداد سفرها و
اندازه مسافتهايي که افراد طي ميکنند موثر باشند.
توزيع سفر عموما ناظر بر اين مطلب است که اگر چه
براي هر سفري يقينا يک مبدا واحد منظور است اما
مقاصد بکر براي هر سفري الزاما يکه نبوده و بنابراين
مسافر نيازمند انتخاب از بين گزينههاي مقصد است.مثال
در مسافرتهاي روزانه به منظور خريد ميتوان مراکز
مختلف خريد را به عنوان گزينه هائي دانست که مسافر
ناگزير از توزيع سفرهاي خود بين آنهاست.در سفرهاي
بين شهري با نيت و هدف گردشگري نيز ميتواناز وجود

مقاصد مختلف به عنوان گزينههاي تصميم در توزيع سفر
ياد کنيم .از جمله مدلهاي پيش بيني پيش بيني توزيع
سفر مدلهاي جاذبه ميباشد که در آن اندازه جريان بين
مبادي و مقاصد تابعي از تراکم انساني در دو نقطه و
تابعي از فاصله بين دو نقطه دانسته ميشود.
مدلهاي انتخاب مسير يا تخصيص عمدتا بر اين
مسئله تمرکز دارند که هيچگونه از بين مسيرهاي
مختلف بين مبدا و مقصد انتخاب صورت خواهد گرفت
که بر اساس قوانين ارائه شده(واردراپ (1952 ،به حکم
ضرورت کوتاه نمودن زماني مسافرت ميتوان هم در
سطح فردي و هم در سطح سيستمي آن را مشاهده
نمود .متاسفانه به داليلي همچون عدم اطالع رانندگان از
شرايط ترافيکي  ،تمايل به آزمايش مسيرهاي مختلف از
سوي رانندگان ،تغييرات مداوم در هزينههاي سفر از
مسيرهاي مختلف ،عدم قطعيت در انتخاب مسيرها را
ميتوان مشاهده نمود به گونهاي که در سال 1977
ممدل ديگري تحت عنوان انتخاب تصادفي مسير (شفي
 )1985ارائه شد.بر اساس اين مدل کوتاهي مسير يا
حداقل سازي هزينه سفر تنها معيار انتخاب مسير نبوده
و عوامل ديگري همچون لذت ،امنيت ،راحتي نيز
موجبات تنوع در انتخاب مسير را فراهم ميسازند .نهايت
اينکه انتخاب تکنولوژي سفر نيز به مفهوم انتخاب وسيله
نقليه از منطق مشابهي بهره برده و به عنوان چهارمين و
اخرين عنصر در چارچوب مورد بحث قرار دارد.
متاسفانه استفاده از اين چارچوب و مدلهاي متنوعي
که در تبيين و توضيح هر کدام از عناصر آن بسط داده
شده اند در مطالعات گردشگري چندان مرسوم نبوده
است و تقريبا بخش سفر و مسير در غالب مطالعات
گردشگري غالب بوده است.در عين حال در مطالعات
حمل و نقل نيز تالشي صورت گرفته است تا نسبت به
تفکيک جريان گردشگري بين شهري از ساير انواع
ترافيکي اقدام و مطالعه مستقلي سامان يابد و اين
مطالعه اميدوار است گشايشي در بسط اينگونه مطالعات
در کشور باشد.
تجزيه و تحليل يافته ها
تجزيه و تحليل دادههاي تحقيق در دو بخش
توصيفي و تحليلي انجام گرفت .ازآنجاييکه مهمترين
ابزار گردآوري اطالعات در تحقيق حاضر پرسشنامه است،
ازاينرو روايي و پايايي آن از اهميت ويژهاي برخوردار
است .با توجه به دريافت و اعمالنظر  5نفر از اساتيد
محترم دانشگاه علم و فرهنگ شامل اساتيد محترم
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راهنما و مشاور ،پرسشنامه تحقيق حاضر از روايي الزم
برخوردار است .براي بررسي پايايي اين پرسشنامه
ازآنجاييکه متغيرها اسمي ميباشند .جمعآوري دادهها را
بافاصله زماني مجدداً تکرار کرديم که در اينجا بافاصله
يک هفته اين کار را صورت داديم و نتيجه را باهم
مقايسه کرديم .براي ارزيابي پايايي از ضريب کاپا
استفادهشده است .در شاخص توافق کاپا3صحبت از اين
است که دو نفر چقدر در تشخيص يکچيز بخصوص
باهم توافق دارند.مقدار کاپا ميتواند درنهايت يک باشد
که دليل يک توافق کامل بين مقادير و متغير است که
اين توافق شانسي نيست .از طرفي اين مقدار صفر و يا
حتي منفي هم ميتواند باشد ،صفر بودنش به اين معني
است که احتمال تصادفي بودن اين توافقها با احتمال
غير تصادفي بودنشان برابر است و زير صفر بودنش دليل
اين است که اين توافق بيشتر احتمال دارد که به خاطر
شانس باشد.مقادير  0/8تا  1توافق عالي را نشان ميدهد
و مقادير  0/6تا  0/8توافق قابلقبول و  0/4تا  0/6توافق
متوسط را نشان ميدهد(.بيرت .)561 :1996 ،در جدول
زير ضرايب توافق کاپاي تمامي سؤاالت آورده شده است.
بر اساس ضريبهاي کاپاي بهدستآمده براي هر سؤال و
ازآنجاييکه ضريب کاپاي باالي  0/4قابلقبول است
تمامي سؤاالت پرسشنامه از پايايي الزم برخوردار است.
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شماره سؤال

ضريب کاپا

شماره سؤال

ضريب کاپا

1

0.746

9

0.529

2

0.791

10

0.758

3

0.512

11

0.746

4

0.775

12

0.512

5

0.550

13

0.680

جنسيت تقريبا نسبتي مساوي در پاسخگويان متعلق به
هر دو جنس از زن و مرد بودند .همچنين جدول نشان
ميدهد که پاسخگويان به لحاظ متغير سن از يک توزيع
نسبتا متقارن برخوردار بوده است .سومين متغير
دموگرافيکي مورد توجه در اين مطالعه وضعيت شغلي
پاسخگويان بوده است که همانگونه که در جدول ارائه
شده است اکثريت نسبي پاسخگويان کارمند و يا داراي
شغل آزاد بوده اند .همچنين از پاسخگويان در خصوص
سطح تحصيالت آنها پرسيده شده بود که همانگونه که
در جدول مشاهده ميشود درصد قابل توجهي از
پاسخگويان در سطح ليسانس و باالتر قرار داشته
اند.آخرين ويژگي دموگرافيکي مورد توجه در اين مطالعه
وضعيت تملک وسيله نقليه شخصي توسط پاسخگويان
بود که بر اين اساس  59.6درصد از آنها اظهار داشته اند
که وسيله نقليه شخصي دارند.
عالوه بر ويژگيهاي جمعيت شناختي ،از پاسخگويان
در خصوص تعداد متوسط سفرهاي روزانه و ساالنه آنها
پرسيده شده بود که نتايج آن در جدول ( )2خالصه شده
است.بر اساس دادههاي جدول ( )2ميتوان گفت که
بيشترين ميزان سفرهاي درون شهري روزانه به تعداد 3
الي 4سفر يا  44/4درصد از کل است.تعداد بيشتري از
سفرهاي برون شهري در رده کمتر از  5قرار داشته
است.به عبارت ديگر  63/6درصد از پاسخگويان کمتر از
 5سفر برون شهري در سال دارند.
آمار توصيفي دادههاي جمعآوري شده بر اساس
جنسيت پاسخ گويان
جنسيت

درصد

6

0.624

14

0.440

زن

49.5

7

0.653

15

0.520

مرد

50.5

8

0.666

16

0.480

کل

100.0

تحليل توصيفي دادهها معطوف به بررسي ويژگيهاي
دموگرافيکي پاسخگويان شامل جنسيت،تحصيالت ،سن،
مالکيت خودروي شخصي و شرغل آنهرا و نيرز سرواالت
مربوط به ويژگي هاي جابه جايي هاي روزانه ومسافرتهاي
ساالنه آنها ميباشد.
الف-توصيف ويژگيهاي دموگرافيکي
اولين بخش از تحليل دادهها ي جمع آوري شده در
اين تحقيق معطوف به خالصه سازي ويژگيهاي
دموگرافيکي واحدهاي مشاهده شده بود.نتايج حاصل در
جدول ( )1خالصه شده است.بر اساس جدول و بر حسب

آمار توصيفي دادههاي جمعآوري شده بازه سني
پاسخگويان
سن

درصد

زير  20سال

9.1

20-30

38.4

30-40

23.2

40-50

20.2

باالي  50سال

9.1

کل

100.0
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آمار توصيفي دادههاي جمعآوري شده بر اساس شغل
شغل

درصد

دانشجو
کارمند
شغل آزاد
خانهدار
ديگر
کل

16.2
53.5
13.1

5.1
100.0

درصد
16.2
33.3
14.1
29.3
7.1
100.0

سيکل
ديپلم
ليسانس
فوقليسانس
دکتري

آمار توصيفي دادههاي جمعآوري شده براساس مالکيت
خودروي شخصي
مالکيت خودروي شخصي

درصد
59.6

بله
خير

40.4
100.0

کل

آمار توصيفي دادههاي جمعآوري شده بر اساس تعداد
سفرهاي روزانه داخل شهر
تعداد سفرهاي روزانه داخل شهر

کمتر از 2
3-4
5-6
7-8

بيشتر از 8
کل

100.0

12.1

آمار توصيفي دادههاي جمعآوري شده بر اساس
تحصيالت
تحصيالت

33.3
44.4
9.1
10.1
3.0

درصد

آمار توصيفي دادههاي جمعآوري شده بر اساس تعداد
مسافرتهاي ساالنه
تعداد مسافرتهاي ساالنه

درصد

کمتر از 5

63.6
17.2
10.1
9.1

6-10
10-12

بيشتر از 12
جمع

100.0

در تحليل استنباطي داده ها تالش شد با اسرتفاده از
آزمونهاي آماري درستي يا عدم درستي فرضيات تحقيرق
مورد آزمون قرار گيرد.
آزمون کاي اسکوئر :4اساس آزمون کاي اسکوئر،
سنجش تفاوت فراواني مشاهدهشده و فراواني مورد انتظار
است .ارتباط بين متغيرهاي کيفي در اين پژوهش با
استفاده از آزمون کاي اسکوئر سنجيده شده است .سطح
معنيداري براي بررسي و آزمون ارتباط و رد فرضيه H0
برابر  α = 0/05در نظر گرفتهشده است.همچنين ،زماني
که شرايط آزمون کاي دو در بررسي ارتباط برقرار نباشد،
از مقدار  Exact P-valueبراي ارزيابي ارتباط
استفادهشده است.اکنون با استفاده از آزمون کاي اسکوئر
ارتباط سنجي بين متغير مستقل که الگوي جا به
جاييهاي روزانه است را با متغيرهاي وابسته (متغيرهاي
الگوي مسافرتهاي ساالنه) ميکنيم.
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بررسي ارتباط بين الگوي سفرهاي روزانه و الگوي
مسافرتهاي ساالنه بر اساس جنسيت
-1بررسي ارتباط بين الگوي سفرهاي روزانه –
مسافرتهاي ساالنه و مردها:
با توجه به جواب آزمون کاي اسکوئر و ازآنجراييکره
سطح معني داري يا  P-valueبرابر  0/012است و کمترر
از  0/05برروده بررين الگرروي سررفرهاي روزانرره و الگرروي
مسافرت ساالنه بر اساس جنسيت مرد رابطه معنريداري
وجود دارد و عدد کاي اسکوئر برابر  12/557ارتباط قوي
بين الگوي سفرهاي روزانه و الگوي مسافرتهاي سراالنه
بر اساس جنسيت مرد را نشان ميدهد.
-2بررسي ارتباط بين الگوي سفرهاي روزانه –
مسافرتهاي ساالنه و زنها:
با توجه به جواب آزمون کاي اسکوئر و ازآنجاييکه
سطح معنيداري يا  P-valueبرابر  0/000است و کمتر
از  0/05بوده بين الگوي سفرهاي روزانه و الگوي
مسافرت ساالنه بر اساس جنسيت زن رابطه معنيداري
وجود دارد و عدد کاي اسکوئر برابر  22/608ارتباط قوي

بين الگوي سفرهاي روزانه و الگوي مسافرتهاي ساالنه
بر اساس جنسيت زن را نشان ميدهد.
با توجه به آنچه در دو فرضيه باال بررسي شد بين
الگوي سفرهاي روزانه و مسافرتهاي ساالنه بر اساس
جنسيت تفاوتي در توزيع فراوانيها وجود ندارد البته
ميتوان گفت با توجه به عدد کاي اسکوئر ثبتشده بين
الگوي سفرهاي روزانه و الگوي مسافرتهاي ساالنه بر
اساس جنسيت زنها رابطه قويتري وجود دارد.
بررسي ارتباط بين مالکيت خودروي شخصي
الگوي سفرهاي روزانه و الگوي مسافرتهاي ساالنه
ارتباط سنجي بين الگوي سفرهاي روزانه –الگوي
مسافرتهاي ساالنه و مالکان خودروي شخصي
با توجه به جواب آزمون کاي اسکوئر و ازآنجاييکه
سطح معنيداري يا  P-valueبرابر  0/001است و کمتر
از  0/05بوده بين الگوي سفرهاي روزانه و الگوي
مسافرت ساالنه براي مالکان خودروي شخصي رابطه
معنيداري وجود دارد و عدد کاي اسکوئر برابر 17/747
ارتباط بين الگوي سفرهاي روزانه و الگوي مسافرتهاي
ساالنه براي مالکان خودروي شخصي را نشان ميدهد.

نمودار رابطه الگوي سفرهاي روزانه و الگوي مسافرتهاي ساالنه در زنها
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نمودار فراواني مالکيت خودروي شخصي در سفرهاي روزانه
بررسي ارتباط بين الگوي سفرهاي روزانه و
الگوي مسافرتهاي ساالنه بر اساس عدم مالکيت
خودروي شخصي
با توجه به جواب آزمون کاي اسکوئر و ازآنجاييکه
سطح معنيداري يا  P-valueبرابر  0/001است و کمتر
از  0/05بوده بين الگوي سفرهاي روزانه و الگوي
مسافرت ساالنه بر اساس عدم مالکيت خودروي شخصي
رابطه معنيداري وجود دارد و عدد کاي اسکوئر برابر
 16/775ارتباط بين الگوي سفرهاي روزانه و الگوي
مسافرتهاي ساالنه بر اساس مالکيت خودروي شخصي
را نشان ميدهد.

با توجه به آنچه در دو فرضيه باال بررسي شد بين
الگوي سفرهاي روزانه و مسافرتهاي ساالنه بر اساس
مالکيت خودروي شخصي تفاوتي در توزيع فراوانيها
وجود ندارد بنابراين توزيع فراوانيها تحت تأثير مالکيت
خودروي شخصي قرار نمي گيرد.
متغيرهاي قسمت دوم پرسشنامه که در خصوص
الگوي سفرهاي ساالنه افراد است را موردبررسي قرار
ميدهيم .با استفاده از نرمافزار تحليل آماري SPSS20
دادههاي اين قسمت را خوشهبندي 5ميکنيم.
روش خوشهبندي دومرحلهاي :روش خوشهبندي
روشي آماري براي گروهبندي مشاهدات در قالب
زيرگروههاي مشابه به هم و بر اساس يک يا چند ويژگي
است.

الگوي مسافرتهاي ساالنه

سال هفتم

نمودار فراواني مالکيت خودروي شخصي در مسافرتهاي ساالنه
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نمودار  :1-4نمودار دايرهاي الگوي سفرهاي روزانه
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جدول  11-4جدول فراواني الگوي سفرهاي روزانه

هدف اصلي آنها خريد است که  %52اين افراد را شامل
ميشود و اين گروه بههيچوجه براي سفرهاي روزانه خود
هدف آموزشي ندارند و مسافتهاي کوتاه را براي
سفرهاي روزانه خود انتخاب ميکنند که  %97اين افراد
را شامل ميشود؛ و مبدأ همه اين افراد خانه است واين
گروه بيشتر ( )%52بعدازظهرها و اواخر هفته ( )%45سفر
درونشهري دارند.

بهاينترتيب الگوي سفرهاي روزانه را در سه دسته
تعريف ميکنيم .دسته اول  ،%29.3دسته دوم  %47.5و
دسته سوم  %23.2را به خود اختصاص ميدهند .که اين
دستهبنديها در جدول و نمودار زير مشخصشده است.
حال به توصيف هر دسته بر اساس ويژگيهاي
متغيرها ميپردازيم .الزم به ذکر است که عناصر
تأثيرگذار اصلي در شکلگيري اين گروها به ترتيب
اهميت  .1وسيله نقليه  .2معيار انتخاب وسيله نقليه .3
مسير  .4هدف و  .5مسافت سفرهاي روزانه است که
مبدأ سفرها ،زمان سفرها و روز اين سفرهاي تأثير
کمتري در شکلگيري اين گروهبنديها نسبت به بقيه
عوامل دارد.

الگوي دوم :با  %47.5فراواني داراي ويژگيهاي زير
ميباشند.
 %60افراد اين گروه وسيله نقليه شخصي را براي
سفرهاي روزانه خود انتخاب ميکنند و نکته قابلتوجه
اين است که تمامي افرادي که از دوچرخه براي سفرهاي
روزانه خود استفاده ميکنند در اين گروه قرارگرفتهاند.
معيار انتخابي آنها براي استفاده از وسيله نقليه لذت
بوده است که  36در صد افراد را شامل ميشود .مسير
سفرهاي روزانه اين گروه مسيرهاي بزرگراهي طوالني
است و در  %58افراد هدف از اين سفرهاي روزانه انجام
امور اداري است که مبدأ بيشتر اين سفرها خانه ( )%68و
قبل از ظهر و اوايل هفته کارهاي خود را انجام ميدهند.

الگوي اول :با  %29.3فراواني درسفرهاي روزانه داخل

الگوي سوم :با  %23.2داراي ويژگيهاي زير ميباشند.

شهر داراي الگويي با ويژگيهاي زير ميباشند.
در اين دسته  %83افراد بيشتر از وسيله نقليه
شخصي و بقيه افراد اين گروه از تاکسي جهت سفرهاي
روزانه استفاده ميکنند ،معيار  %65از آنها براي انتخاب
وسيله نقليه راحتي است و معيار ديگري که در اين گروه
حائز اهميت است سرعت هست %48 .افراد اين گروه
مسيرهاي داراي چراغ راهنمايي را بيشتر طي ميکنند و

اين گروه بيشتر ( )%52از اتوبوس و در درجه دوم از
مترو براي سفرهاي روزانه خود استفاده ميکنند و هزينه
( )%57و امنيت معيارهاي اصلي و تأثيرگذار در انتخاب
وسيله نقليه براي اين گروه است و مسير آنها بيشتر
تحت تأثير شبکه حملونقل عمومي ( )%70است و هدف
بيشتر آنها انجام امور اداري است که مسافتهاي کوتاه
را  %91اين افراد طي ميکنند و مبدأ  %69از آنها خانه

الگوي سفرهاي روزانه

درصد

فراواني

1

29.3

29

2

47.5

47

3

23.2

23

کل

100.0

99
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است و فعاليتها را قبل از ظهر و اوايل هفته انجام
ميدهند.
اکنون به بررسي داده و متغيرهاي قسمت سوم
پرسشنامه ميپردازيم .در اين قسمت متغيرهاي الگوي
مسافرتهاي ساالنه موردبررسي قرار ميگيرند .اين
دادهها را نيز مانند دادههاي قسمت دوم وارد نرمافزار
تحليل آماري  SPSS20ميکنيم تا مانند قسمت قبل
اين دادهها را خوشهبندي نماييم .الگوي مسافرتهاي
ساالنه در سه دسته با ويژگيهاي زير دستهبندي
ميشوند.
جدول  :4-12جدول فراواني الگوي مسافرتهاي ساالنه

در مسافرتهاي ساالنه استفاده ميکنند .هدف بيشتر
( )%80آنها تفريح است و مابقي با اهداف سفرهاي
کاري و زيارت به مسافرت ميروند .بيشتر اين افراد در
طول سفر استراحت ( )%70ميکنند و مابقي آنها به
بازديد از مکانهاي تاريخي ميپردازند %67.اين افراد با
ماشين شخصي سفر ميکنند و البته اکثريت دوم از
هواپيما براي مسافرتهاي ساالنه خود استفاده ميکنند.
در اين گروه هيچکدام از افراد با اتوبوس مسافرت
نميکنند که نکته قابلتوجهي است .فصل مسافرتي اين
افراد بيشتر تابستان ( )%55و بهار است و هيچکدام از
آنها در زمستان سفر کمي کنند و اين افراد بيشتر
( )%67روزهاي تعطيل را براي مسافرت انتخاب ميکنند.

گروه الگوي مسافرتهاي ساالنه

درصد

فراواني

1

40.4

40

الگوي دوم :اين گروه با  %35فراواني داراي ويژگيهاي

2

35.4

35

3

24.2

24

کل

100.0

99

زير ميباشند.
بيشتر افراد اين گروه سفر درونمرزي ( )%51دارند و
هيچکدام از افراد اين گروه الگوي مسافرت برونمرزي
ندارند .اقامت اين گروه بيشتر ( )%43خانه اقوام و
آشنايان است و هدف غالب ( )%60آنها از مسافرت
تفريح است و تمامي افرادي که باهدف ديدار اقوام و
آشنايان مسافرت ميکنند در اين گروه قرار دارند فعاليت
اصلي آنها در مسافرت استراحت ( )%80و هيچکدام از
آنها بازديد از مکانهاي تاريخي را براي سفرهاي خود
در نظر ندارند .بيشتر آنها با وسيله نقليه شخصي ()%74
به مسافرت ميروند و اکثريت بعدي اين گروه با قطار
سفر ميکنند %54.اين افراد در تابستان سفر ميکنند و
تعداد اندکي از آنها در پاييز به مسافرت ميروند و البته
روزهاي مسافرتي غالب اين گروه نيز روزهاي تعطيل
است.

اين گروهها با توجه به ويژگيهاي زير تعريف
ميشوند .که در اين گروهبندي متغيرهاي زير بيشترين
تأثير را در گروهبندي دارند .ا-محدوده جغرافيايي
مسافرت -2محل اقامت در مسافرت -3هدف مسافرت
-4فعاليتهاي فرد در طول سفر و متغيرهاي وسيله
حملونقل ،فصل و روز مسافرت در اولويتهاي بعدي
گروهبندي قرار ميگيرد.
الگوي اول :با  %40.4فراواني داراي ويژگيهاي زير
ميباشند.
سفرهاي اين گروه بيشتر درونمرزي است که شامل
 %87اين افراد است .اقامت آنها در بيشتر موارد در هتل
صورت ميگيرد و مابقي از خانههاي اجارهاي براي اقامت
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الگوي سوم :با  %24فراواني ويژگيهاي زير را دارا
ميباشند.
سفرهاي آنها بيشتر ( )%50برونمرزي است .اقامت
آنها در هتل و خانه اقوام و آشنايان صورت
ميگيرد %33.آنها براي مسافرت ساالنه باهدف خريد و
اهداف ديگر آنها معالجه و درمان است و البته تمامي
افرادي که باهدف خريد به مسافرت ميروند در اين گروه
قرار دارند .ين افراد سفرهاي خود را با هواپيما ( )%37و
تعداد کمي از آنها با ماشين شخصي انجام ميدهند.
فعاليت غالب آنها در سفر ورزش و فعاليتهاي
هيجانانگيز است .و البته بيشتر در ايام غير تعطيل و
تابستان و زمستان به سفر ميروند.
نتيجه گيري و پيشنهاد براي تحقيقات آتي:

سال هفتم
شماره بيستم و سوم
پاييز 1394

26

اکنرون بره جمررعبنردي نترايج حاصررل از آزمرونهررا
ميپردازيم:
همانطور که پيشازاين بيان شد فرضيه اول بررسي
ارتباط بين جابهجايي افراد در سفرهاي روزانه و
مسافرتهاي ساالنه منطبق بر فرضيه اصلي است که
الگوي سفرهاي روزانه و الگوي مسافرتهاي ساالنه
بررسي شد که رابطه معنيدار وجود دارد.
فرض دوم بررسي رابطه بين مکان و فضاي
جابهجايي روزانه و مسافرتهاي ساالنه که با توجه به

فرضياتي که اين فرض کلي را بررسي ميکنند در اين
مورد نميتوان اظهارنظر کرد.
فرض سوم بررسي رابطه بين تکنولوژي مورداستفاده
در سفرهاي روزانه و مسافرتهاي ساالنه که رابطه
معنيدار وجود دارد.
فرض چهارم بررسي رابطه بين فعاليتها در سفرهاي
روزانه و مسافرتهاي ساالنه که با توجه به فرضيات
تشکيلدهنده اين فرض و بررسي آنها در اين مورد نيز
نميتوان اظهارنظر کرد.
پيشنهادهاي برگرفته از تحقيق
با توجه به رشد چشمگير صنعت گردشگري براي
پيشرفت اين صنعت نيازمند بانکهاي اطالعاتي هستيم.
در صنعت گردشگري ايران هيچگونه پايگاه اطالعاتي
معتبري وجود ندارد که بتوانيم با استفاده از آن
پيشبينيها و برنامهريزيهاي الزم اين صنعت را انجام
دهيم .لذا پيشنهاد ميشود حال که به اين صنعت توجه
شده است به دنبال تهيه بانکهاي اطالعاتي برويم تا
بتوانيم در اين صنعت برنامهريزي کنيم و مديريت سفرها
را بهدرستي انجام دهيم.
با استفاده از بانکهاي اطالعاتي ميتوان پژوهشهاي
ساختاريافتهاي در راستاي مديريت اين صنعت انجام داد
که باعث پيشرفت اين صنعت خواهد شد .اين بانکهاي
اطالعاتي ميتوانند قدرت تحليل و پيشبيني را باال ببرند
که براي اين صنعت بسيار حياتي است.
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مدل اثبات شده در پژوهش
پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي
 .1تحليل و بررسي رابطه جابهجاييهاي فيزيکي افراد و
الگوي مسافرت ساالنه
 .2بررسي و تحليل رابطه جابهجاييهاي ذهني افراد و
الگوي مسافرت ساالنه
 .3بررسي و تحليل رابطه جابهجاييهاي مجازي افراد و
الگوي مسافرت ساالنه
 .4بررسي رابطه سبک زندگي شهري و الگوي مسافرت
ساالنه
 .5بررسي و تحليل رابطه سبک زندگي مردم ايران و
الگوي مسافرت ساالنه
 .6بررسي و تحليل الگوي سفرهاي روزانه و الگوي
مهاجرت
منابع و مآخذ
پاپلي يزدي ،محمدحسين .سقايي ،مهدي
(.)1385گردشگري(ماهيت و مفاهيم) ،تهران:
انتشارات سمت ،چاپ اول
داس ويل ،راجر ( )1384مديريت جهانگردي؛ مباني،
راهبردها و آثار ،ترجمه اعرابي ،سيد محمد و ايزدي،
داوود،تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي ،چاپ سوم
دولتآبادي ،فيروز .يعقوب زاده ،رحيم ()1388
گردشگري فرهنگي و ارائه راهکارها براي ارتقاي آن
در ايران ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي ،چاپ اول.
ذکايي آشتياني ،پور زاهدي و شفاهي ،نتايج آمارگيري
مبدا-مقصد :مطالعات جامع حملونقل درونشهري

شيراز ،گزارش شماره  ، TR7201135موسسه عالي
پژوهش در برنامهريزي و توسعه ،تهران ،آذر (.)1372
شفاهي ،مدلهاي توليد و توزيع سفر ،مطالعه موردي
شيراز :برنامه و توسعه ،دوره  ،2شماره  ،8تابستان
(.)1372
کاظمي ،محمد ( )1385مديريت گردشگري ،تهران:
انتشارات سمت ،چاپ اول
کفاشي ،مجيد ( )1391کاربرد آمار استنباطي در
پژوهشهاي اجتماعي ،تهران :انتشارات جامعه
شناسان ،چاپ اول.
کفاشي ،مجيد ( )1391کاربرد آمار توصيفي در پژوهش
اجتماعي ،تهران :انتشارات جامعه شناسان ،چاپ اول.
گي ،چاک .واي ( )1385جهانگردي در چشماندازي
جامع ،ترجمه پارساييان ،علي و اعرابي ،محمد ،تهران:
دفتر پژوهشهاي فرهنگي ،چاپ سوم
محالتي ،صالحالدين ( ،)1381جهانگردي پايدار شهري،
مجله شهرداريها ،شماره .46
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