
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 ايهاي شهري و منطقهمطالعات و پژوهش
 1389سال دوم، شماره ششم، پاييز 

  12/8/1389: پذيرش -  20/10/1388: دريافت
  117-136صص 

  

  Email: mmazizi@ut.ac.ir                                                             09132678568: نويسنده مسؤول*
 

ترافيكي موثر بر تداوم سفرهاي  –اقتصادي –بررسي عوامل اجتماعي
  )1387سال  نمونه شهر وزوان در(طوالني آونگي شغلي 

  
:نـژادسيد رامين اميني 
:محمدرضا مهجوريـان  

 

*ريـــزي شـــهري، دانشـــگاه پيـــام نـــور وزوان، اصـــفهان، ايـــرانيار جغرافيـــا و برنامـــهاســـتاد
، ايران، ريزي شهري، دستيار علمي دانشگاه پيام نور وزوان، اصفهانمهكارشناس ارشد جغرافيا و برنا

 

 
  چكيده

بين شهري و يا ميان شهري براي انجام شغل اسـت   ،سفرهاي شغلي طوالني آونگي، نوعي از سفرهاي شهري
هاي مادر  كه معموالً به طور روزانه انجام مي پذيرد و حداقل در كوتاه مدت سفرهاي ناگزيري هستند و در حوزه

عوامل تداوم آن براي  ،به بررسي كلي سفرهاي شغلي آونگي ،در اين مقاله. ندوجود دارشهري به طور نمايان تري 
 اهالي وزوان و در واقع، تحليل عدم تبديل آن به مهاجرت در شهر وزوان و تاثير عوامل جهت جغرافيـايي سـفرها  

روش تحقيق در اين مطالعـه بـه صـورت پيمايشـي و از      .ستو ميزان رضايت از اين سفرها بر آن پرداخته شده ا
كه سفر شغلي به خارج از شهر انجام مي دهنـد انجـام    -طريق تكميل پرسشنامه از شاغلين ساكن در شهر وزوان 

از آزمونهاي ) عالقه به ادامه سفر شغلي(براي سنجش ارتباط بين متغيرها و تاثير آنها بر متغير وابسته  -شده است 
در زمينه تأثير عوامل از روش تحليل مسير و مـدل سـازي    .ي همبستگي و رگرسيون خطي استفاده شده استآمار

نتيجه مطالعه آن است كه پديده سـفرهاي   .بهره گرفته شده و مدل نهايي از طريق مسير يابي نهايي ارائه شده است
بود فرصتهاي شغلي در ايـن شـهر و از   شغلي خارج از شهر وزوان پديده اي غالب است كه از يك سو، ناشي از ن

اين امر علي رغم عدم رضايت نسبي از مشاغل . به خاطر جاذبه قوي حوزه مادر شهري اصفهان است سوي ديگر،
تمايل خـانواده هـا و    ،در اين ميان، عامل اصلي در تداوم اين سفرها .هنوز ادامه دارد ،و فواصل نسبتاً دور مشاغل
نفـر   173درصد؛ يعنـي   82 ،طبق داده هاي مربوط به فراواني ها .ن در شهر وزوان استخود شاغالن در باقي ماند

علـي رغـم آنكـه    . از افراد خانواده هايشان رضايت نـاچيزي در مـورد سـفرهاي شـغلي سرپرستشـان داشـته انـد       
يوني نفر ازآنان نيز رضايت كمي ازسفرشان دارند، ولـي نتـايج حاصـل ازضـريب رگرسـ     173اكثرمسافران شغلي يا

 قـوي و  ةبا متغير عالقه به سـفر رابطـ   ،رضايت خانواده در باقي ماندن در محل سكونتدو متغير  نشان داد كه بين
  . وجود دارد كه عامل اصلي عالقه به ادامه سفرهاي شغلي درشهر وزوان است )672/0(مستقيم 

   ل مسيرتحلي، شهر وزوان ،رضايت شغلي ،حوزه سفر ،سفرهاي آونگي :هاي كليديواژه
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 مقدمه  -1

  طرح مساله  -1-1
پديده سفرهاي شغلي آونگي طـوالني در كشـور و   

در ايـن ميـان   . منطقة استان اصفهان پديده غالبي است
با توجه به جمعيت باالي جوان و كمبـود   ،شهر وزوان

نمونه اي از اين پديده را نشان  ،شديد فرصتهاي شغلي
ت اعظـم  طبق بررسي هاي انجام شده، قسـم  .مي دهد

مشاغل اين شهر در خارج از آن قرار دارد؛ بـه طـوري   
كه سفرهاي شغلي پديده اي غالـب در ايـن شـهر بـه     
حساب مي آيد، كه در ادامه به طـرح ويژگيهـاي ايـن    

  .پديده در اين شهر مي پردازيم
پديده سفرهاي شغلي در وزوان، از يك سو بخاطر 
 كمبود اشتغال در اين شهر است كـه باعـث مـي شـود    

بـه   سرپرستان خانوارها براي اشتغال به خارج از شـهر 
سوي حوزه مادر شهري اصفهان روي آورند و ازسوي 

كـه ايـن حركـت را بـراي      وجـود دارد ديگر، عواملي 
ساكنان كنوني شهر علي رغم جاذبه قوي حـوزه مـادر   

در ايـن  .كنـد  -شهري اصفهان به مهاجرت تبديل نمي 
ماسـت و بيشـتر    ةتعالقه به سفر متغيـر وابسـ   تحقيق،

 عالقه به ادامـه شـغل يـا    ،تحت تاثير رضايت خانواده
تخصص و همچنـين احسـاس مـردم از نبـود كـار در      

در اين ميان، فاصله نه چندان طوالني . وزوان قرار دارد
ويژه شاغالني كـه در اطـراف   ه ب(،اكثر سفرهاي شغلي

دارا بودن ملك ) شهر وزوان و در ميمه به كار مشغولند
اشـتغال   ،در خود شهر توسـط اكثـر شـاغالن   شخصي 

بسياري از آنان در شهرك صنعتي مورچه خـورت كـه   
محل سكونت بهتري را نسـبت بـه شـهر وزوان ارائـه     

گرچه اكثرا آنها استطاعت خريد مسـكن در  ( نمي كند
عوامل و شواهدي اسـت كـه   ،)اين محل را دارا هستند

در  به طور غير مستقيم بر رضايت خانواده در سكونت
  . وزوان و ادامه سفر هاي شغلي تاثير دارد

بر اين اساس، در ايـن مقالـه سـعي شـده هـم بـه       
بررسي خود پديـده سفرشـغلي طـوالني اهـالي وزوان     

   .پرداخته شود و هم دربارة موضوع باال كاوش شود
  

  ضرورت تحقيق اهميت و -1-2
اهميت تحقيق در باره اين موضوع در آن است كه 

پديـده   ،شدن محل سكونت از محل كارامروزه با جدا 
سفرهاي شغلي به امري غالـب در حـوزه هـاي مـادر     

بـراين اسـاس، زنـدگي     .شهري جهان بدل شده اسـت 
بسـياري از شهرنشــينان بــا آن عجــين شــده و مســائل  

در ايـن   .مختلفي را براي آنان بـه وجـود آورده اسـت   
مهـاجرت و يـا سـفرهاي شـغلي از      ميان، پديده هـاي 

ــهرها  ــوي ش ــكس ــاي    ي كوچ ــوزه ه ــوي ح ــه س ب
مادرشهري، موضوعهايي است كـه در بـاره آنهـا بايـد     

ســفرهاي شــغلي طــوالني از شــهرهاي  .تحقيــق شــود
كوچك از گزينه هايي است كـه عـده اي از افـراد در    
مواجهه با كمبود اشتغال در شـهرهاي كـوچكي ماننـد    

ايشـان علـي رغـم    . نمونه وزوان بدان دست مي يازند
آمد روزانه، همچنان به سـكونت در  مشكالت رفت و 
كه آنان  اين امر بيانگر تعلق خاطر .مبدأ ادامه مي دهند

به موطن خود و يا عدم استطاعت بـراي سـكونت در   
بنابراين، در اين مقالـه سـعي شـده     محل اشتغال است

   .اين مورد بررسي گردد
بحث حوزه هاي مادر شـهري و ارتبـاط شـهرهاي    

ني آنهـا بـا آنهـا، چنـان     كوچك و حومه هـاي پيرامـو  
اهميتي دارد كه براي سرشماري هاي آمـاري و جمـع   
آوري اطالعات مرتبط با آن، مانند اطالعات سـفرهاي  
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شغلي، اصطالحاتي با تعاريف خاص براي آنها وضـع  
، نـواحي مـادر شـهري    80شده است آمريكـا در دهـه   

ناحيـه آمـاري هسـته     2000و در سال  (CMSA)متحد
 (UEA)ژاپن نواحي اشتغال شهري و در (CBSA)گرا 

   (Kanomoto,2006 : 85)ابداع گرديده است 
ين طريق مشخص مـي شـود كـه پـژوهش در     ه اب

دربارة اين موضوع، بـه خـاطر شـيوع آن در كشـور و     
از  .بخصوص نواحي كالن شهري بسـيار اهميـت دارد  

سوي ديگر، اهميـت آن در مـورد شـهرهاي كـوچكي     
سبتاً دوري از منابع اشـتغال  مانند وزوان كه در فاصله ن

بسـيار بيشـتر اسـت، زيـرا كـاهش       ،خود قـرار دارنـد  
جمعيت اين شهرها به خاطر كمبود فرصتهاي اشـتغال  
بسيار مشهود است و شناخت در مورد نحوه اشتغال و 
سفرهاي شغلي بخشـي از شـاغالن آن در ايـن راسـتا     
اهميت وافري دارد و بسيار مهمتر آنكـه چـه عـواملي    

راد را از مهاجرت دايمي به محل اشتغال باز مـي  اين اف
كه در اين تحقيق با توجه به مجال اندكي كه دارا  ،دارد

  . بوده، سعي شده است به اين موضوع نيز پرداخته شود
  

   اهداف تحقيق -1-3
  بررسي جهت عمده سفرهاي شغلي؛ -1-3-1
شناخت ميزان كمبود اشتغال بر اساس بـه   -1-3-2

تقريبي مسـافران شـغلي و شـناخت    دست آوردن رقم 
نبـود شـغل يـا تخصـص      تلقي و نظر مـردم در مـورد  

   در محل؛مناسب 
بررسي رضايت شاغالن از سفرها و شغل  -1-3-3

  آنها و امور رفاهي در شغلشان در مقصد سفرها؛
ــش  -1-3-4 ــناخت نق ــل  ش ــل و نق ــايل حم وس

  در سفرهاي شغلي شهر وزوان؛  موتوري

سـكونت افـراد    بـه قه عالشناخت ميزان  -1-3-5
   ؛دو در محل اشتغال افراد شاغل يا خانواده آنها يا هر

بررسي عوامل تداوم سفرهاي شـغلي بـر    -1-3-6
  .اساس داده هاي تحقيق

  
  پيشينه پژوهش -1-4
  مطالعات خارجي -1-4-1

 -اعم از اروپايي و آمريكايي  -در كشورهاي غربي
مطالعات  به دليل قدمت و گستردگي بيشتر اين پديده،

كـه   ،مختلف و متنوعي در اين مورد انجام شده اسـت 
   .در ادامه نمونه هايي از آن ذكر مي گردد

تحقيقات موردي نيز در اين باره  ،در اياالت متحده
در يكـي از كـانتي هـاي     ،براي مثـال  است؛ انجام شده

و  ،پيامدها ،ايالت ويسكانسين پژوهشي در زمينه رفتار
ونگي توسـط دانشـگاه ايـالتي    عوامل سفرهاي شغلي آ

مناسب نبودن وضع  ،نبود كار در خود كانتي .انجام شد
دستمزد و دارا بودن سابقه كار قبلي از عوامـل اصـلي   

ميـزان مخـارج و هزينـه هـاي ايـن       .اين حركات بـود 
نقش تجربـه كـاري در ادامـه ايـن سـفرهاي       ،حركات

شغلي و ميزان رضايت از شغل و سـفرهاي شـغلي از   
قـرار  . ديگر مطروحـه در ايـن بررسـي اسـت    مباحث 

از عوامـل   ،گيري اين كانتي در مجاورت شهر ميلواكي
مهم اكثر سفرهاي شغلي به مقصد اين ناحيه متروپليتن 

  (Green, 2003:56). بود
درمورد انواع خاصي از اين سفرها ماننـد   ،همچنين

سفرهاي حومه به حومه و يا سفرهاي شغلي دوردست 
مطالعات  -)در آمريكا بسيار رواج يافته كه امروزه (  -

اين سفرها گـاه بسـيار طـوالني     .زيادي انجام مي شود
مي گردد و در گذر از چنـد ايالـت بـراي رسـيدن بـه      
محل هـاي عمـده اشـتغال، ماننـد شـهر نيويـورك يـا        
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در ايالت متحده . سيليكون ولي در ايالت كاليفرنياست
مي شود وبرخـي  به اين گونه افراد ياران اتوبوس گفته 

ايـن افـراد    .نيز از خودرو شخصي اسـتفاده مـي كننـد   
معموال افراد خانواده خود را در روز هاي تعطيـل مـي   

   (Newsweek online, 2005).بينند
بـويژه در   ،از آنجايي كه سـفرهاي آونگـي شـغلي   

داخل شهرها معموالً بـا خـودرو شخصـي انجـام مـي      
م هاي حمل پذيرد، در اين ميان مباحث مديريت سيست
كه به خـاطر  . و نقل يا مديريت تقاضا قابل توجه است

جلوگيري از تطويل كالم از ذكر آنهـا خـودداري مـي    
  .(Gray, 1993: 334-337 & VPSI, 2005: 3)شود 

دهقـان   -مطالعه اي كالسيك در مورد طبقه كـارگر 
در اروپا انجام شـده كـه علـت اصـلي ايـن سـفرها را       

گ جهـاني دوم و پـس از   كمبود نيروي كارگر طي جن
 ). 139:  1373،فشاركي(آن در اروپا ذكر كرده است 

مطالعه اي در مورد سفرهاي شغلي در كشـورهاي  
حوزه بالتيك، نشان مي دهد كه افراد سعي مي كنند در 
شهرهاي بزرگ منطقه شغل يابي كنند، امـا بسـياري از   
آنها كه از اهالي نواحي روسـتايي و پيرامـوني هسـتند،    

تر تمايل دارند به سـكونت خـود در ايـن نـواحي     بيش
اين امر ناشي از وجود امكانات حمل و نقل .ادامه دهند

 (Hazan, 2004:360)شخصي مناسب است 

همچنين در مطالعه اي در محله هاي ناحيه خلـيج  
سان فرانسيسكواز كارگران مسافر شغلي، مشخص شد 
براي بسياري از آنان سفر شغلي يك زحمت به شـمار  
نمي رود تا بخواهند آن را كاهش دهنـد و بـر اسـاس    

ي در برابر آن مقاومت اقتصاد شهرمدل هاي كالسيك 
  .Ory, 2004) (334:نمايند

در مــروري بــر نظريــات اقتصــاد  ،از ســوي ديگــر
 ،فضاي مرتبط بـا سـفرهاي آونگـي مشـخص گرديـد     

بحث سفرهاي آونگي در رابطه با مدل هاي فضايي در 
اشتغال و حمل و نقل را به هـم   ،نواقع سه بازار مسك

همچنين، مفهوم ارزش وقـت كـه بـا     .مرتبط مي سازد
مفهوم هزينه فرصت در ارتباط اسـت، بـراي مسـافران    

همچنين، در مورد مدت  .مختلف شغلي متفاوت است
 ســفر آونگــي نهــايي بــه بحــث پرداختــه شــده اســت

(Rouwendal, 2004: 287).  
رفتـار ترافيكـي   طيف ديگر تحقيقات در برگيرندة  

مســافران آونگــي اســت كــه غالبــاً بــه طــور جــامع و 
 سراسري، بويژه در آمريكا و كانادا انجـام شـده اسـت   

(Pizarsky, 2006 :45 Heisz ,2005: 128 ).  

ــي     ــاس بررس ــر اس ــكاتلند ب ــاتي در اس در تحقيق
آمارهـاي ملـي و داده هـاي سرشـماري بـين سـالهاي       

ــا  1992 دم در مــورد تغييــرات تمــايالت مــر ،2004ت
نـوع   ،ميـزان مسـافت   ،سفرهاي شغلي از لحاظ تعـداد 

نتـايج  . و مدت صرف شده بررسي شده اسـت  ،وسيله
بيانگر طوالني تر شدن مسافتهاي طي شـده بـا هـدف    

سفرهاي بـه وسـيله   . شغل به وسيله اتومبيل بوده است
قطار نيز افزايش يافتـه، امـا در مـورد اتوبـوس رونـد      

در مورد مسافت نيز كاهش  .نزولي مشاهده شده است
سفرهاي ساالنه هـر فـرد از   . اندكي مالحظه شده است

پـيش بينـي    .روز كاهش يافته اسـت  148روز به  158
مسـافران  %  20مدل حمـل ونقـل اسـكاتلند افـزايش     

كه مسافتهاي طوالني براي شغل طي مي كند، را شغلي 
. نشــان مــي دهــد   2011تــا  2002بــين ســالهاي  

)www.scotland.gov.uk/ (   
در مطالعه موردي ديگر در منطقه چهـار كـانتي در   

از طريق تحليل لوجيـت آشـيانه    ،خليج سانفرانسيسكو
اي به بررسي احتمالي نحوه انتخاب نوع وسـيله نقليـه   
توسط مسافران آونگي بر اسـاس ميـزان مجـاورت بـا     
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هري و منطقه اي پرداخته شـده  هاي راه آهن شايستگاه
نتيجه حاصله از تحقيق تجربي مويد ايـن مـدل   . است

  (Carvero,2005: 5)احتماالتي بوده است 
  مطالعات داخلي -1-4-2

مطالعات در زمينه سفرهاي شغلي در ايـران بسـيار   
نوپاست وبيشتر در زمينه مطالعات برنامه ريزي حمـل  

 ،قـه اي ونقل شهرهاي بزرگ كشور يـا طرحهـاي منط  
يـا   ،مطالعات حوزه نفوذ و غيره انجام پذيرفتـه اسـت  

بيشتر گزارشهايي است كه از وجود و شـدت و نحـوه   
آن در حوزه هاي كالن شهري كشور در روزنامه هـا و  
نشريات اطالعاتي ذكر شده كه نمونـه هـايي از آن در   

بنـابراين، بـه مطالعـات     .بخشهاي قبلي ذكر شده است
و نتـايج آن بپـردازد، كمتـر مـي     مستقلي كه به عوامل 

   .توان اشاره نمود
اطالعات و گزارشهاي موجود، مبين ايـن موضـوع   
است كه كشور ما نيز به طور گسـترده اي، بخصـوص   
در نواحي مادر شهري اصـلي كشـور و بـويژه تهـران،     
دچار اين گونه حركات آن هم بـه شـكل طـوالني آن    

ران مطالعات گسـترده اي كـه در شـهرداري تهـ    . است
انجام شده، نشان مي دهد قسمت اعظم شـهرهايي كـه   
در اطراف شهر تهران قرار دارند، در دهه هاي اخير به 
شدت رشد كرده اند و بيشـتر آنهـا نقـش خوابگـاهي     

، 1165ش  :روزنامه الكترونيك دنيـاي اقتصـاد   (دارند 
30 .(  

همچنــين، بــراي مثــال در مــورد ســفرهاي شــغلي 
كـه بـراي    ،عاتي شـده اسـت  روستاييان به شهرها مطال

نمونه مهاجرت هاي روزانـه بـراي كـار در شهرسـتان     
در حـوزه نفـوذ   «  :كوچكي مانند كاشمر ذكر مي شود

مستقيم شهر كاشمر جابه جايي هـاي ناپايـدار نيـروي    
ايـن مـورد    .كار از روستا به شهر مالحظـه مـي شـود   

بيشتر در روستا هايي ديده مـي شـود كـه بـه سيسـتم      
مومي دسترسـي داشـته، مـي تواننـد در     حمل و نقل ع
ايـن   .دقيقه خود را به شهر برسـانند  60مدت كمتر از 

نوع مهاجرت روزانه است و به دليل وجود فرصـتهاي  
كارگاه هـاي   ،آجرپزي ،شغلي در بخش هاي ساختمان

   .(www.kashmar.org)».توليدي و غيره صورت مي گيرد
و  بر اساس اطالعات دفتر معاونـت برنامـه ريـري   

يكـي از كـالن    ،نظارت راهبـردي رياسـت جمهـوري   
شهرهاي كشور كه به شـدت دچـار سـفرهاي آونگـي     

مراكـز صـنعتي بـزرگ     .شغلي است، شهر كرج اسـت 
كشور مانند ذوب آهن اصفهان و فوالد مباركه نيـز بـه   

 .(/www.hamshahrionline.ir) اين پديده دچارند

و به واسطه اين رفت وآمـد روزانـه ناشـي از كـار     
خستگي ناشي ازآن، مسأله شهرهاي جديدوخوابگاهي 

دكتـر شـهروز    .همانند شـهر وزوان مطـرح مـي شـود    
اين شهرها بـرخالف برنامـه ريـزي    : تهراني مي گويد 

هاي انجام شـده نتوانسـته انـد جمعيـت يـابي الزم را      
بدين ترتيب، اين شـهرها بـه خوابگـاهي     .داشته باشند

ند تهران بدل شده بزرگ مان براي شاغالن در شهرهاي
  .) 5:1387 ،قطبي(اند 

  
  فرضيه ها -1-5

فرضيات مرتبط با موضوع تحقيـق بـه شـرح زيـر     
  :ارائه مي شود

به نظر مي رسد بين رضـايت خـانواده از    -1-5-1
وعـدم  (سكونت در وزوان وعالقه به ادامـه سفرشـغلي  

رابطه معني دار و مثبتي وجـود   )تبديل آن به مهاجرت
  .دارد
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نظر مـي رسـد بـين عالقـه بـه ادامـه       به  -1-5-2
اشتغال و عالقه به ادامه سفرشغلي رابطـه معنـي دار و   

  .مثبتي وجود دارد
به نظر مي رسد بين تلقـي افـراد از نبـود     -1-5-3

كار در وزوان وعالقه به ادامه سفرشغلي رابطـه معنـي   
  .دار ومثبتي وجود دارد

  
  روش تحقيق -1-6

خش اسنادي و ب شيوه پژوهش دراين تحقيق به دو
ــه دوم تحقيقــات ــه اي و در مرحل ــا كتابخان ــداني ب  مي

م شـده  مسافران شغلي تقسياستفاده از پرسشنامه براي 
نـرم  از بـا اسـتفاده   تجزيه و تحليل هاي آمـاري  . است
اكثر مـوارد   .انجام گرديده است5/11نسخه  spssافزار 

اطالعـاتي مـورد پرسـش در پرسشـنامه، متغيـر هــايي      
يات شاغالن را در مورد ابعـاد سـفرهاي   نظر هستند كه

اطالعـات گويـه    ،درمرحلـه بعـد  . شغلي بيان مي كنند
 در مهم تاثيرگـذار  هم به بررسي يك متغير هايي كه با

با يكديگر جمع شدند تا يك  ،سفرشغلي مي پرداختند
متغير كـالن و   8حدود  ،بنابراين. متغيراصلي را بسازند

   .رتبه اي تعريف گرديد
همبسـتگي دوسـويه    آزمـون  ،ند مرحلهسپس در چ

پيرسون ازكل متغيرها و اطالعات موجـود گرفتـه شـد    
كه نتيجه آن ارائه يك مدل شماتيك و جهت يابي شده 

 .مســافرت شــغلي بــود در عوامــل مهــم تاثيرگــذار از
 ،درمرحله بعد از آزمون رگرسيون خطي وگام بـه گـام  
ا به طور كلي براي همه متغيرها وهم تك تـك متغيرهـ  

متغير عالقه  استفاده شد تا مهمترين عوامل تاثيرگذار بر
ارائـه   به سفرشغلي شناخته شود كه اين مرحله نيـز بـا  

جهت يـابي شـده بـه پايـان رسـيد       يك مدل اصلي و

عالقـه بـه سفرشـغلي شـناخته      در ثرؤوعوامل اصلي م
   .شدند

 در زمينه جامعه آماري و نمونه تحقيق بايـد گفـت  
كـه از سرشـماري    ن شهر وزوانالشاغنفر 544با كسر 

 به دست آمـده، ) 3جدول (شاغالن ساكن شهر وزوان 
از رقم كل شاغالن ساكن شهر وزوان باالتر از ده سال 

نفـر   843به رقـم   نفر بوده اند،1387كه  1385در سال 
ــيم   ــي رس ــغلي م ــافران ش ــم ناخــالص مس ــق ( رق طب

درصد جمعيت شهر  30بيش از 1385سرشماري سال 
ل شاغل بوده اند كه اغراق آميز به نظـر مـي   در اين سا

از  با حذف شاغالن بخش كشاورزي و ترابـري  .)رسد
حـذف   ،حاصـل مـي شـود    نفـر  598ميـزان  ، اين رقم

شاغلين بخش كشاورزي و ترابري شهر وزوان به ايـن  
دليل بود كه از يك سو اكثر كشاورزان وزواني سـاكن  

ن حمـل  خود وزوان بوده و از سوي ديگر، اكثر شاغال
و نقل كارشان با سفر در آميخته اسـت و بـراي دقـت    

 از سـوي ديگـر،   .بيشتر پژوهش كنـار گذاشـته شـدند   
 بر 843براساس نسبت شاغالن منطقه كه ازتقسيم عدد

فرض شد كه حداقل  نفر شاغل به دست مي آيد،1387
درصد شاغلين بخش ساختمان به سفرهاي شـغلي   40

اس بـود كـه بـا    اين فرض، بـراين اسـ   .دست مي زنند
مقايسه داده هاي سرشماري انجام گرفته توسـط خـود   

 40نگارندگان در ساير بخش هاي اشتغالي نيز حـدود  
بر اين اساس،  .در صد به سفر شغلي دست مي زده اند

نفر جامعه آماري تقريبي مسـافران   571به رقم تقريبي 
شغلي مي رسيم كه از ميان اين تعداد، از طريق فرمول 

شاغل به طور تصادفي براي  210يري كوكران نمونه گ
  .نمونه گيري انتخاب شدند
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  شاخص ها معرفي متغيرها و -1-7
  متغيرها وشاخص هاي به كارگرفته شده – -1 شماره جدول

  رفتاري  ترافيكي اقتصادي اجتماعي  شاخص

  متغير

 ميزان تحصيالت
  نوع شغل
  سختي كار
  تاثيربستگان

  ميزان تملك مسكن
  درآمد افراد

  امكانات رفاهي در محل كار

 نوع وسيله نقليه
  مدت وفاصله سفر

  جهت سفر
  هزينه سفر

عالقه به تداوم 
  سفرشغلي
  عالقه به كار

  رضايت خانواده
  
  متغيرهاي مستقل  -1-7-1

شامل دو دسته متغيرهـاي مطلـق و متغيرهـاي بـر     
كـه آن نيـز بـه دو دسـته      ،اساس آراي شاغالن اسـت 

برخي اظهـار نظـر هـاي ايشـان     رضايتمندي آنها و نيز 
  .كه به ترتيب آورده شده اند،تقسيم مي شوند

ــيالت  ــزان تحص ــف   : مي ــاي مختل ــور رده ه منظ
تحصيلي است كه موارد بي سواد، ابتدايي، راهنمـايي،  

دربر مي گيرد وبه ترتيـب   ديپلم و دانشگاهي بودند را
  .را درتجزيه وتحليل كسب مي كند 5تا1نمرات

يرمالـك ومالـك مـي شـود     شامل مـوارد غ : مسكن
  .را مي گيرد 1و 0ودرتجزيه وتحليل به ترتيب نمرات 

منظورتقســيم بنــدي شــغل براســاس : نــوع شــغل
كارمنـــد و در نهايـــت،  ،كـــارگرآزاد ،كارگركارخانـــه

را به ترتيب مـي تـوان    4تا 1فرهنگيان است كه اعداد 
 درسهولت تجزيه وتحليل اطالعـات بـراي آن منظـور   

  .نمود
براساس حقوق ماهيانه افـراد برحسـب    :درآمدافراد
  .تومان است

برحسب تعداد سالهاي خدمت درشـغل  : سابقه كار
  .فعلي درمحل كاركنوني است

براساس تعداد سالهاي خـدمت در  : سابقه كار قبلي
  .شغل فعلي در محل كار ديگري دردوران قبل است

ــه ــوع وســيله نقلي ــوس،   :ن ــه ترتيــب مــوارد اتوب ب
ــوس، م  ــي ب ــه، مين ــرويس،  دوچرخ ــي، س ــور، راه وت

  .شخصي، تاكسي است
محاسبه مسافت و مدت رفت : مدت و فاصله سفر

و كيلومتر  فردشاغل از خانه تامحل كار برحسب دقيقه
  .است

به ترتيب، شامل حوزه هاي سـفرهاي  : جهت سفر 
شغلي ميمه واطراف، مورچـه خـورت، شـاهين شـهر،     

  .اصفهان، ودورتر است
شين و استهالك اتومبيل موارد كرايه ما: هزينه سفر

  .سفر شغلي فرد شاغل رادربرمي گيرد
و منظور ارزيـابي امكانـات حمـل    : امكانات رفاهي

نقل يا سرويس وغـذاخوري درمحـل كـار از ديـدگاه     
  .شخص شاغل است

مشكل بودن وشرايط بد شغل اشاره  به: سختي كار
دارد كه براي سنجش آن مـي تـوان از شـاخص هـاي     

ل كار برحسب دقيقه، تمايل به مقداراستراحت در خال
راحت تر شدن وضعيت كاري فرد و مقدارسختي كـار  
فرد درمقايسه با كار ديگران از نظر خـود فـرد شـاغل،    

  .استفاده نمود
منظـور رضـايت از شـغل فعلـي     : عالقه به اشتغال

باتوجه به تمام مصائب آن كه شاخص هاي عدم ترك 
مـد،  شغل، حتي درصورت پيشنهاد يـك شـغل پـر درآ   
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ادامه به كار درشغل فعلي، حتي با بـاال نـرفتن درآمـد    
فرد، تمايل به ادامه كاربرحسب سال، اعتقاد بـه اينكـه   

مـي تواننـد    اشخاصي كه پول دارند تخصص بهتري را
  .داشته باشند، رادربر مي گيرد

منظـور راضـي بـودن    : عالقه يا رضـايت خـانواده  
هـاي   از كاركردن سرپرست خانواده در محـل  خانواده

كه براي سنجش آن از شاخص . خارج از وزوان است
هاي موافقت خانواده و فرد شاغل از اسكان در محـل  

تمايـل سرپرسـت بـه اسـكان      ،كار سرپرست خـانواده 
خانواده در صـورت وجودشـرايط سـكونت در محـل     
كار، تمايل سرپرست خانواده به اسكان خـانواده خـود   

  .شود در محل كارش براساس سال، استفاده مي
كه اعتقاد فرد شاغل در زمينـة مـؤثر   : تاثير بستگان

بودن بستگان در جهت پيدا كردن شغل در نقاط ديگـر  
   .خارج از شهر وزوان را مطرح مي كند

   متغير وابسته -1-7-2
منظور تمايـل بـه سـفر    : عالقه به تداوم سفر شغلي

رفت وبرگشتي دركار فرد است براي سـنجش آن مـي   
اي تمايل بـه كـار پردرآمـدتر درنقـاط     ه متغيرتوان از 

دورتر شهر وزوان، لذت نبـردن از زنـدگي درصـورت    
كاركردن درنقـاط خـارج از شـهر وزوان، اعتقـاد فـرد      
شاغل به ايجـاد فرصـتهاي شـغلي در شـهر وزوان در     
جهت جلوگيري از رفتن نيروي كاربه جاهـاي ديگـر،   
تمايل به كار در شهر وزوان، متناسب با تخصص فرد، 

تي در صورت كم بودن درآمد و تمايل به پيـداكردن  ح
  .شغل بهتر درنقاط خارج از شهر وزوان، استفاده نمود

  

  قلمرو جغرافيايي پژوهش -1-8
ــه در      ــت ك ــوچكي اس ــهر ك ــهر وزوان ش  85ش

اصــفهان درمجــاورت جــاده شــهر كيلــومتري شــمال 
اين شهر در بخش . قراردارد دليجان -ترانزيت اصفهان
وميمه به مركزيت شـاهين   اهين شهرشميمه شهرستان 

كمبـود فرصـتهاي    .شهر در استان اصـفهان قـرار دارد  
شغلي كه باعث اشـتغال يـابي اهـالي آن در مكانهـاي     

  . در ادامه مورد بحث قرار مي گيرد ديگر گشته،
آب و هــواي بخــش ميمــه نســبتاً خشــك و نيمــه 

منـابع آبـي شـهر     ،بنـابراين  .اسـت خشك و سردسـير  
دو قنـات و تعـدادي چـاه عميـق ونيمـه       وزوان نيز به

محـدوديت   دهنـدة  عميق منحصر مي شود كـه نشـان  
بويژه دامهاي  ،گسترش زراعت و رواج نسبي دامداري

كشاورزي نيز به صـورت معيشـتي    .در آن است بزرگ
انجام مي شود و بـازده زمـين در واحـد سـطح انـدك      

اشتغال مردم وزوان در معادن اطراف نيـز بسـيار   . است
در ايـن شـهر از صـنايع بـزرگ خبـري       .ود استمحد

نيست و تمام كارگاههاي صنعتي موجود در اين شـهر  
در اين ميان، چند كارگاه سنگبري و غيـره   .كوچك اند

وجود دارد كه بيشتر كـارگران آن را نيروهـاي افغـاني    
اين شهر بـه دليـل وجـود     ،همچنين .تشكيل مي دهند

كزيت اداري نيز از لحاظ مر ،شهر ميمه در مجاورت آن
وجود راه ارتباطي نيز تنهـا  . نقش چنداني ايفا نمي كند

در  ،ثر بـوده ؤدر ايجاد يك مركز دانشگاهي پيام نور مـ 
موارد ديگر چندان به اشتغاالت خدماتي ياري نرسانده 

به اين  .)اين اشتغاالت روبه گسترش است ،البته(است 
ظرفيـت اشـتغال زايـي     كـه  مالحظه مي گردد ،ترتيب

اندك است و اشـتغاالت   منطقه براي شهر وزوان بسيار
موجود شهر وزوان براي خدمات رساني به خود اهالي 
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رسـد   به نظر مـي  ،عالوه بر اينها. آن پديدار شده است
ن كنوني و چه افرادي كـه  اچه ساكن - خود وزواني ها
هاي  چنداني به سرمايه گذاري ةعالق -كوچ كرده اند 

بر اسـاس همـه    .ن خود ندارندكالن اقتصادي در موط

. جمعيت يابي شهر نيز انـدك بـوده اسـت    ،اين عوامل
دهه هـاي   جدول زير روند جمعيتي شهر وزوان را در

  :نشان مي دهد اخير

  

  1335-1385هاي بعد خانوار بين سال ،تعداد خانوار ،جمعيت شهر وزوان بر حسب تعداد -2 شماره جدول
  1385 1380 1375 1370 1365 1360 1355 1345 1335  سال

 4661 4907 4810 4999 4754 4385 3718 3297 3157 جمعيت

 1413 1450 1292 1217 1124 953 810 710 686 تعدادخانوار

 3/3 38/3 7/3 1/4 2/4    6/4 بعدخانوار

  )1385وس و مسكنوسرشماري نف 1382سازمان خدمات طراحي شهرداريهاي استان اصفهان  –طرح هادي شهر وزوان : منبع(   
  

، جمعيـت شـهر    طور كه مالحظه مـي شـود   همان
قابـل مالحظـه اي    رشـد  وزوان طي دهـه هـاي اخيـر   

اين امر منعكس كننده كمبود شغل دراين  .نداشته است
 طـي دهـه هـاي اخيـر    آن مهاجر فرستي شديد  و شهر
شـهرداري وزوان   توسط طبق آمارگيري كلي كه .است

ن دربخـش  رشـاغال نف 210حـدود   ،ده اسـت شـ انجام 
كار بـوده  ه غول بشم 1386 تجاري شهر وزوان درسال

طبق سرشماري كه اينجانبان انجـام   ،از سوي ديگر. ندا
  :داده ايم جدول زيرحاصل شده است

  

  جنس و سكونت در شهر وزوان ،شهر وزوان برحسب تعدادداراي مكان شغلي در ن جمعيت شاغال -3 شماره جدول
  تعداد شاغالن غير ساكن ن ساكن وزوانتعدادشاغال نتعدادشاغال

 زن مرد  زن  مرد زن مرد

394 150 288  26  106 124 

  )1386نگارندگان : منبع(
از سوي ديگر، وجود قطب مادرشهري اصـفهان و  
عناصر آن، به خصوص شهرك صنعتي مورچه خورت 

كيلومتري جنوب شهر وزوان، به نوبه خود تاثير  40در
ايجاد سفرهاي شغلي و جـذب  قابل مالحظه اي را بر 

  .نيروي كار درشهر وزوان بر جا گذاشته است
  
  
  

  مباني نظري مفاهيم، ديدگاه ها و -2
  تعاريف ومفاهيم -2-1

امروزه سفرهاي شغلي آونگي، باتوجه بـه بيكـاري   
گسترده و فزوني جمعيت فعال و نيـازآن بـه كـار، بـه     

اي غالب در اكثـر شـهرها و شـهركها و حومـه      پديده
يني هاي اطراف حوزه هاي مادر شهري جهان بـدل  نش

  . شده است
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است، نوعي  (commuting)سفرهاي شغلي آونگي 
از سفرهاي درون يا برون شهري يا بين شـهري اسـت   
كه با هـدف انجـام فعاليـت شـغلي در مسـافت هـاي       
مختلف و بعضاً طوالني از محل سـكونت انجـام مـي    

 .(Encyclopedia of Urban America 1998 ,200) شـود 
اين گونه سفرها از آنجايي كه با هدف رسيدن به محل 

به خاطر اجباري بودن فاقد كشش  ،كار انجام مي شود
و انعطاف پذيري در كوتـاه مـدت و حتـي درازمـدت     

بنابراين، ازاين لحاظ با سـاير سـفرهاي شـهري    . است
البته، امروزه با معرفي امكان انجام كـار از  . تفاوت دارد

ــا    ،راه دور ــي از راه دور ي ــغلي آونگ ــفر ش ــده س پدي
به وجود آمده و بـر ايـن    (telecommuting)دوركاري 

اساس، لزوم حركت رفت و برگشتي به محـل كـار در   
برخي از مشـاغل در كشـورهاي پيشـرفته كمتـر شـده      

   .(Gray, 1993:39) است
به اين نوع حركات كوچ هاي متناوب يا از طرفي، 

و در گذشـته آن را   ،شود يحركات نوساني نيز گفته م
اين اياب و ذهاب ها به طور  .اياب وذهاب مي ناميدند

معمول قبل از سكونت همشگي اين نـوع كاركنـان در   
به احتمـال   ومجاورت محل كارشان صورت مي گيرد 

هميشگي در محل كار منجر خواهـد   مهاجرتزياد به 
   ). 80 : 1369، پيتيه(شد 

دكتر غالمعبـاس توسـلي    ،در مورد تقسيم بندي آن
آن را از دسته كوچ يا مهاجرت مـوقتي مـي دانـد كـه     
شامل مسـافرت هـاي روزمـره ودر برگيرنـده افـرادي      

از جايي به  ،است كه به خاطر فعاليت اقتصادي روزانه
  ). 30 : 1378 ،توسلي( جاي ديگر نقل مكان مي كنند 

ويژگي ديگـر آن، حالـت رفـت و برگشـتي بـودن      
ف شبانه روز و يـا حـداكثر ظـرف يـك     روزانه آن ظر

چنانچـه ايـن رفـت و برگشـت در ظـرف      . هفته است
شكل آن بـا مهـاجرت    ،زماني طوالني تري اتفاق بيفتد

برخي از اين سفرها طوالني است .فصلي مشابهت دارد
و اين امر از ويژگيهايي اسـت كـه باعـث تمـايز ايـن      
ــردد     ــي گ ــولي م ــغلي معم ــفرهاي ش ــا س ــفرها ب  س

342):(Pacione, 2009   
با توجه به مطالب فوق، اين سفرها را مي توان بـر  
اساس مسافت طي شده و محـل مبـدأ و مقصـد آنهـا     
طبقه بندي نمود؛ يعني بر اساس آنها قلمرو يـا حـوزه   

اين عامل در حقيقـت   .جغرافيايي آن را مشخص نمود
بيــانگر روابــط فضــايي ايجــاد شــده ناشــي از الگــوي 

كـه   ،و سكونت افراد است پراكندگي فرصتهاي اشتغال
بر اثر تمركز آن در محلهاي خاص اين گونه سفرها را 

تمركزهـاي شـهري متـروپليتن يـا     . پديد آورده اسـت 
 مگالوپليتن اوج اين گونه تمركز ها را ارائـه مـي كننـد   

.(Weeler , 2006:98)     حوزه مادرشـهري پديـد آمـده
 ازاين تمركزها، زاده و زاينده سفرهايي است كه مـردم 

و  ،حومــه هــاي دوردســت ،حومــه هــا ،مركــز شــهر
شهرهاي بيروني تر بـراي بـه دسـت آوردن اشـتغال و     

 ،شكويي( درآمد به آنها حركت آونگي انجام مي دهند 
  ).123و 44:  1384و 1373

بر اسـاس مطالعـات لـي در مـورد تاريخچـه ايـن       
راه آهن انجام  در آغاز توسط آونگي حركات ،حركات
راه آهن اياالت متحده  ،نوزدهمرن در اواخر ق .مي شد

هـاي   تبراي تشويق اين سفرها مبادرت به فروش بلي
 .هاي رفت و برگشتي نمودند تاستفاده چندگانه يا بلي

هـاي رفـت و برگشـتي بـه      راه آهن ،در وهله نخست
در نواحي حومه اي با مطبوعيت  ،مرفه اجازه داد اقشار
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ه مـي  كـ  در همـان حـالي   ،هاي روستايي زندگي كنند
توانستند به اداره كسـب وكارهايشـان در مركـز شـهر     

ترامـواي برقـي بـه     ،نـوزدهم در اواخر قـرن  . بپردازند
اقشار متوسط اجازه داد كه به رفت و آمـد بـه نـواحي    

گسترش هرچه بيشتر حمل و نقـل  . حومه اي بپردازند
جاده ها و بزرگراهها و خودرو هاي شخصـي   ،عمومي

بر اين  .العاده اي بخشيد به اين حركات عموميت فوق
رفـت و برگشـت   « در قـرن بيسـتم اصـطالح     ،اساس

 ،به هر كسي كه سفر خاصي را به طور منظم» كنندگان 
كـار رفتـه،   ه بويژه براي كار فارغ از نوع وسيله نقليه ب

  (Lee, 2005: 93 )تعميم داده شدانجام مي داد 
  
  مباني نظري ديدگاهها و -2-2

بـــه سفرشـــغلي  دكترحســـين شـــكوئي عالقـــه
ــا بعــدخانواده، جــواني وپيــري   درشــهرهارادرارتباط ب
خانواده هاو درآمدوپايگاه اجتمـاعي مـي دانـد؛ بـدين     
ــاال     ــد ب ــه داراي درآم ــايي ك ــانواده ه ــه خ ــب ك ترتي
وبعدخانوادگي محدودوجوان باشـند، عالقـه بيشـتري    
نسبت به جابه جايي بين محل كار وخانـه نشـان مـي    

محـل كـار برايشـان مهـم     دهند وفاصـله بـين خانـه و   
ــكوئي(نيســت ــم  ).43:1365،ش ــه ك ــروي، طبق ــه نظ ب

درآمدمجبوراست درمجاورت محل كـارخود، مسـكن   
انتخاب كند تـا هزينـه رفـت وبرگشـت روزانـه رقـم       

  ).45:همان(درشتي رادرهزينه روزانه تشكيل ندهد
يكي از مطالعاتي كه در زمينه نحوه توزيع جمعيت 

توسـط خـانم    ،اسـت و فعاليتهاي شهري انجـام شـده   
دكتر زهره فني در جهت تبيين نقش شهرهاي كوچـك  

ي و شــهر داريــپادر توســعه ) نفــر  50000كمتــر از ( 
از آنجـايي كـه    ،بر اساس نظر ايشـان  .منطقه اي است

ناشي از هدايت مهاجرت هاي (جريان اسكان جمعيت 

در اين شـهرها معمـوالً   ) روستايي به شهرهاي كوچك
نات و منابع طبيعـي و يـا تزريـق    متناسب با سطح امكا

شده است، اين كانون هـا ضـمن تثبيـت جمعيـت در     
ــز خــدماتي و    ــز مراك ــي و ني صــنايع كوچــك و محل
كشاورزي خود، كمترين آسـيب را بـه محـيط طبيعـي     

از آنجايي  .)47:1379 ،فني(ناحيه خود وارد مي آورند 
كه سفرهاي آونگي شهر وزوان، مشكالتي را براي آنان 

در نظر گرفتن موضـوعهايي فـوق الاقـل     ،ردهپديد آو
خواهد توانست مسائل سفرهاي طوالني اين مسـافران  
شغلي را كه به هر دليل به مـوطن خـود هنـوز عالقـه     

  .كاهش دهد ،مندند
پرفسور ويلر در مـورد تـاثيرات سـفرهاي آونگـي     

حركـات رفـت و برگشـتي تـاثيرات     : شغلي مي گويد
ـ  .اقتصـادي مهمـي دارد   -اجتماعي ا زنـدگي در يـك   ب

قلمرو و كار در يك ناحيـه ديگـر وقـت و همبسـتگي     
مشاركتهاي سياسي  .شود هاي اجتماعي فرد تقسيم مي

ايـن  . مدني در هر دو طرف مي توانـد تضـعيف شـود   
گونه افراد احتماالً اكثر ماليات محلي براي مثـال بـراي   

 ،ند مي پردازندنزندگي مي كدر آن را كه  يملكماليات 
ه به خدمات عمومي در جامعه يا محلي كه ك در حالي

 عواقب زيست ،همچنين .نيازمندند ،دنبه كار مي پرداز
محيطي قابل مالحظه اي بـر ايـن حركـات مترتـب      -

شدت و سختي اين تاثيرات به شيوه هاي حمل  .است
هزينـه  . كار رفته در اين حركات بستگي دارده و نقل ب

ل عموماً محيطي رفت و برگشت اتومبي - هاي زيست
ـ  . بيش از حمل و نقل عمومي است خـاطر  ه اين امـر ب

انتشار آلودگي و هزينه  ،سرانه باالتر استفاده از سوخت
قرن بيسـتم شـاهد    .هاست هاي باالتر براي زيرساخت
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وابستگي فزاينده به اتومبيل براي حركات آونگي بـوده  
اغلـب مسـافران شـغلي همزمـان بـا هـم        چون. است

امر بـه ايجـاد سـاعات شـلوغي      اين ،حركت مي كنند
اشـباع  . خاص در صبح و بعد از ظهر منجر مـي گـردد  

ترافيكي در جاده ها و نارسايي سيسـتم حمـل و نقـل    
عمومي در اين ساعات و استفاده افـراد از اتومبيلهـاي   

 تك سرنشين نشانه هاي اين تاثيرات ترافيكـي اسـت  

(Wheeler , 2006 : 13-15).  
رونــدي در  70يــل دهــه و اوا 60از اواخــر دهــه  

كه بـه شهرنشـيني    ،كشورهاي پيشرفته آغاز شده است
تعداد زيادي از مردم شـهرها   .معكوس معروف گرديد

به نواحي روستايي حاشيه شهرها و حتي دورتر بـراي  
يكي از عـوارض ايـن حركـت    . سكونت روي آوردند

همچنين، توسـعه هـاي   .سفرهاي شغلي طوالني تر بود
ه هاي قديميتر پديد آمـده كـه   شهري در حواشي حوم

سفرهاي شغلي را به حومه ها و مراكز شهرها اجبـاري  
بنابراين، الگوي پيچيـده اي از سـفرهاي    .ساخته است

كـه تنهـا    ،آونگي در كشورهاي غربي حاكم شده است
سفرهاي حومه به مركز شهر را در بر نمي گيرد، بلكـه  

ه حومه هاي بيروني به حومـ  ،سفرهاي حومه به حومه
 dispersed )ها و غيره نيز به خاطر ايجاد شهر پراكنده 

city ) شود يانجام م ( Pacione,2009: 83,265).    
  

تكنيك هـا وتجزيـه وتحليـل     ،كاربرد روش ها -3
  فرضيه ها و سؤالها

روش تحقيق در اين بررسـي پيمايشـي اسـت كـه     
بااستفاده از تكنيك پرس وجو و مصاحبه و با اسـتفاده  

پرسشنامه اطالعات به دست آمده جمـع آوري   از ابزار
 .انجام گرديده است 1387اين پيمايش در سال . گرديد

براي تحليل اين داده ها از سه تكنيك آمـاري بررسـي   
تحليل همبستگي ها و رگرسـيون اسـتفاده    ،فراواني ها
  .شده است

  
  بررسي فراواني ها -3-1

 .هسـتند موارد ذيل مورد بررسي فراواني هاي مهم 
مـرد  پاسخ دهنـده   مسافران آونگي قريب به اتفاق اكثر

( سال قرار داشـته انـد    46الي  30در رده سني و بوده 
اكثر آنها داراي ديـپلم  . )سال  37ميانگين و ميانه سني 

بوده وپس از آن افراد داراي مدرك راهنمايي و سـپس  
ــد  ــته ان ــرار داش ــانس ق ــرده %  80.ليس ــا ازدواج ك آنه

در مراتب آنها بعد خانوار . نده ابود دهوسرپرست خانوا
ميـزان درآمـد    .و سپس پنج نفر نوسان مي كند 4الي 3

هزار تومـان ماهانـه در    300الي  200 بيناين مسافران 
نوع شغل افراد در وهله نخسـت كـارگر   . استنوسان 
شـامل خـود   (سپس كارگرآزاد ،سپس كارمند ،كارخانه

بـه  . (اسـت  ودهفرهنگي ب ،و در نهايت)كار فرما  ،فرما
اكثر افراد داراي مسكن . )مورد  100،60،30،18ترتيب 
اما  ،بوده، و آن را اظهار كرده بودند )مورد 150(ملكي 

كه ايـن امـر    فاقد خودرو شخصي بوده اندبيشتر افراد 
نشان دهندة تعلقات خـانوادگي بـه وزوان و از سـوي    
ديگر كمبود درآمد و عـدم اسـتطاعت خريـد خـودرو     

  .است
ت سفرها بيشتر به سـوي حـوزه مـادر شـهري     جه

در ايـن ميـان، شـهرك     .اصفهان جهت گيري شده بود
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ــام اول و پــس از آن   صــنعتي مورچــه خــورت در مق
مالحظـه مـي   . نواحي مجـاور وزوان قـرار داشـته انـد    

به استثناي مورچه خـورت بـا افـزايش فاصـله،      ،گردد
ميانگين مسافت طي  .تعداد مراجعان كاهش يافته است

طبق (دقيقه  42كيلومتر و مدت زمان ميانگين  45ده ش
بـوده   ،بـه صـورت فقـط رفـت    )اظهار پاسخ دهندگان 

است كه نشـان دهنـدة فاصـله و مـدت سـفر چنـدان       
از آنجايي كه سفر حـدود نيمـي از   . طوالني اي نيست

پاسخ دهندگان با ميني بوس هاي معمـولي انجـام مـي    
لحاظ نـوع   از. شود، مشكل اين سفرها بيشتر مي شود

هزينـه  شان انواع وسيله نقليه كه براي از آنها وسيله اكثر
 مـورد  63استفاده مي كردند و تنها حدود  ،در برداشت

نمودار زيـر   .آنها داراي سرويس بودند )درصد 30يا (
نشان دهندة جهـت اصـلي سـفرهاي پاسـخ دهنـدگان      

  .است

  

 
  )ننگارندگا: منبع( جهت سفرها  رنمودا - 1شكل شماره 

  

طبق اطالعات به دست آمده از داده هاي پرسشنامه 
نفر از شاغالن رضايتشـان از سـفرهاي   173درصديا82

نفـر از   173درصد؛ يعنـي   82و . شغلي كم بوده است
افراد خانواده هاي شاغالن رضايت كمـي از سـفرهاي   

  .شغلي سرپرستشان داشته اند
درزمينة اعتقاد به نبود كار ازنظـر مسـافران شـغلي    

ــا 7/47 ــه وجــود  88درصــد ي نفرازمســافران شــغلي ب

ــد  ــته انـ ــاد داشـ ــهروزوان اعتقـ ــدكم درشـ . كاردرحـ
نفرازمسافران شغلي معتقد بـه وجـود    93درصديا1/44

ايـن امـر   . كاردرحد بسياركم درشهر وزوان بـوده انـد  
بيانگر نبود فرصتهاي شغلي از نظر اهالي و اجبار آنهـا  

مربوط به ايـن   در ادامه، نمودارهاي .به اين سفرهاست
  .نتيجه گيري ها براي درك بهتر آنها ارائه شده است
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  وزوان شهر در كار به نبود اعتقاد رنمودا - 2شكل شماره 

  

  
  )نگارندگان: منبع( شغلي بين مسافران عالقه به سفر شغلي در رنمودا - 3شكل شماره 

  
 )ندگاننگار: منبع(شغلي  رضايت خانواده به سفرنمودار  - 4شكل شماره 
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  رابطه بين متغيرها -3-2
در متغيرهاي  ،تجزيه وتحليل آماريدوم  در مرحله

متغيرهـاي مربـوط بـه     بـا  بر گيرنده داده هـاي مطلـق  
از طريـق فرمـول   ،با يكـديگر واين متغيرها  اظهارنظرها

برخـي متغيـر    .همبستگي پيرسون ارتباط داده شده اند
ابعـاد   ،صـيل ها مانند سن يا متغيرهايي مانند ميـزان تح 

يا سابقه كار بـا   خانوار ويا متغير مدت سفر با فاصله و
كـه   ،دادندشان نسابقه كار قبلي ارتباط قوي همبستگي 

يكـي بـا   جبري يا طبيعـي  تابعيت  دهندة اين امر نشان
از بررسي اين نـوع ارتبـاط هـا     ،بنابراين .ديگري است

همچنـين، از بررسـي روابـط     .صرف نظر شـده اسـت  
  .خودداري شده استضعيف نيز 

ارتباط ساير متغيرها باهم در اين جا مورد كنكـاش  
اين  .استنتايج زير قابل مالحظه  ،بنابراين ،قرار گرفته

 شماتيك در صفحه ينتايج همچنين به صورت نمودار
اين نمودار يـك  . )7شماره نمودار(ارائه شده است بعد
بيـان  را بين اين متغير ها  و دو متغيره بسيار كلي ةرابط

   .مي دارد
بنابراين متغير هايي كـه واقعيـت مسـافرت شـغلي     
مردم وزوان و يا طرز تلقـي آنـان را از ايـن سـفرهاي     
شغلي و عوامل آن نشان مـي دهنـد، مـورد كنكـاش و     

رابطه آنها نيـز بيـانگر برخـي حقـايق      .اند شدهبررسي 
بعـد خـانوار بـا     بيشترين رابطه مابين متغير.خواهد بود
بوده كه به صـورت   فعلي تخصص تغال يااش عالقه به

نشـان داده   ) -0/ 885( رابطه معكـوس بسـيار قـوي    
  . شده است

رضايت خانواده در باقي در مرحله بعدي دو متغير 
 ةبا متغير عالقه به سـفر رابطـ   ،ماندن در محل سكونت

نمـودار  (د هنـ را نشـان مـي د   )672/0(مستقيم  قوي و
عالقه بـه مانـدگاري   اين بدان معناست كه . ) 5شماره 

خانوار و حتي خـود فـرد شـاغل بـه بـاقي مانـدن در       
افـراد بـه تـداوم سـفر شـغلي بـا هـر         ةبا عالق ،وزوان

بـه طـور غيـر     ،در واقـع  .شرايطي ارتباط پيدا مي كند
خـانواده را از   ،مستقيم وابستگي هاي فـاميلي و قـومي  

فـرد   ،از سـوي ديگـر   ،مهاجرت به محل كار باز داشته
به داليل مختلف به ادامه سفرشغلي وادار مي شاغل را 

ايـن موضـوع رابطـه اي نيـز بـين رضـايت       پيـرو  .كند
 ،خانواده و عناصر ترافيكي سـفر شـغلي ماننـد مـدت    

چون خـانواده   اصوالً .فاصله و جهت سفر وجود دارد
هاي مورد مطالعه از بقاياي خانواده هـايي هسـتند كـه    

ولـي آنهـا بـه     ،بسياري از آنها قبال مهاجرت كرده انـد 
عالقـه آنهابـه    ،داليلي مقاومت كرده و باقي مانده انـد 

مگـر آنكـه    ؛باقي ماندن درمحل سكونت طبيعي اسـت 
استطاعت سـكونت را درجـاي ديگـر    فرض كنيم آنها 

اين موضوع  .كه به مهاجرت دست نزده اند ندانداشته 
بر اساس بررسـي فراوانـي مربـوط بـه عـدم رضـايت       

ن در محل كار سرپرست خـانوار  خانواده در سكونتشا
و در فراواني زياد عالقـه منـدي شـاغالن بـراي سـفر      

 .شغلي خود را نمايان مي سازد
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  )نگارندگان : منبع(نمودار رابطه بين رضايت خانواده براي ماندگاري در شهر وزوان و عالقه به سفر شغلي شاغالن  -5شكل شماره 

  

معكـوس   ةابطـ نوع شغل با نوع وسيله نقليه افراد ر
نوع شغل  ي كه بيانگر ارتقا) -467/0(نسبتا قويي دارد 

بيانگرتقبـل   ،نقليه است يا از نـوع ديگـر   ةبا نوع وسيل
هزينه سفر افـراد بـا    .هزينه وسيله از سوي افراد است

اما معكوس برقرار نمـوده   ،نوع وسيله نقليه رابطه قوي
يش انگر آن است كه با افـزا بياين امر  .)-363/0(است

نوع وسيله نقليه به انواع خاصي اختصاص  ،هزينه سفر
مثل وسيله نقليه سواري، اتوبـوس و نبـود   (يافته است 
  .)سرويس

عموميـت   كه تقريباً ميان افراد دارا بودن مسكن در
كه تا ) 363/0(با بعد خانوار رابطه مستقيمي دارد  ،دارد

   .حدي منطقي به نظر ميرسد
  

  
  متغيرهاي پژوهشي سفرهاي شغلي خارج از شهر اهالي وزوان ميانروابط  تحليل مسير مدل كلينمودار- 6شكل شماره 

 نوع شغل

 مسکن

 عالقه به سفر

حتصيالت 

 سابقه کار قبلی

عالقه خانواده به

 سکونت در وزوان

 نبود کار

نوع 
 وسيله

 در آمد

 سختی کار

 بعد خانوار

هزينه 
 سفر

 فاصله

 مدت سفر

عالقه به ادامه 

  مقصد شغل در
 سن

 امکانات رفاهی

 سابقه کار

تاثير
 بستگان

 جهت سفر
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در اين ميان، ارتباطهاي ديگري نيز وجـود داشـت   
  . كه از ارائه آنها صرف نظر گرديد

نظر داد كه عامل مهمـي كـه    مي توان به طور كلي
يكـي احسـاس    ،سفرهاي شـغلي وجـود دارد   أدر مبد

شـغل وديگـري عالقـه خـانواده افـراد       افراد در نبـود 
اولـي در   .درماندگاري در محل سـكونت بـوده اسـت   

فرستادن افراد به سوي مقاصـد شـغلي تـاثير داشـته و     
 اشتهدومي در حفظ خانواده ي آنان در وزوان تاثير گذ

سـفر شـغلي بـه مهـاجرت تبـديل      است و باعث شده 
   .نشود

شغلي مرتبط با سفر ترافيكي عوامل  ،از سوي ديگر
 ،فاصله، هزينه، جهـت و غيـره   ،مدت ،مثل نوع وسيله

عوامل چندان مهمي براي سفر شغلي بـه شـمار نمـي    
زيرا با ساير متغيرها مانند عالقه به سفر و عالقـه   ،آيند

از يك  همچنين،. به شغل فعلي ارتباط قوي نداشته اند
ـ  ،ازسوي ديگـر  مشكل عظيم نبود اشتغال و سو  ةجاذب

و  شـاهين شـهر   ،هاي مورچه خـورت قوي شهر نسبتاً
اصفهان و غيره براي اشتغال يابي وجود داشته كه تاثير 

از  .فاصله يا اصطكاك آن را به حـداقل رسـانده اسـت   
سويي ديگـر، رتبـه دوم سـفرهاي شـغلي بـه ميمـه و       

   .اطراف آن تاثير عامل مجاورت را نشان مي دهد
سختي كار و عالقـه   ،ميزان درآمد ،امكانات رفاهي

به ادامه اشتغال نيز گرچه اهميت دارند، اما هيچ كـدام  
در تعامـل   با آنها نمي رسند، ولي ئيبه پاي عوامل مبد

  .هستندبا آنها 
  

  هااثبات فرضيه -3-3
بـه مـدل كلـي تـري دسـت       براين اساس مي توان

براسـاس   اثبـات كننـده فرضـيات ماسـت و     كه ،يافت
ه خطـي  تحليل هاي آماري مانند رگرسيون چند متغيـر 

در ايـن مـدل كـه    .يا استپ وايز به آن دست يافته ايـم 
ــكل آن را    ــين ش ــيوني آن و همچن ــبات رگرس محاس

ماسـت   ةعالقه به سفر متغير وابست ،يديمالحظه مي نما
عالقـه بـه ادامـه     ،و بيشتر تحت تاثير رضايت خانواده

تخصص و همچنين احساس مردم از نبود كار  يا شغل
يت خـانواده از سـكونت در   رضـا  .در وزوان قرار دارد

كـه   -محل كه خود تابع عوامل متعـدد ديگـري اسـت   
هـم بـه طـور     -دربخش طرح مسأله به آنها اشاره شـد 

مستقيم بر عالقه به ادامه سفر شغلي تاثير داشته و هـم  
به طور غير مستقيم با تاثير گذاري بر عالقـه بـه ادامـه    

 دوباره بر عالقه ،شغل وتخصص واحساس به نبود كار
دو عامـل   ،از سـوي ديگـر   .است گذاشتهبه سفر تاثير 

نبود كار گرچه بين خـود رابطـه    عالقه به ادامه شغل و
ولـي هـر دو بـاهم بـه طـور       ،اي را نشان نمـي دهنـد  

 .انـد  اشتهمستقيم بر عالقه به ادامه سفر شغلي تاثير گذ
يـا  اين امر بيانگر آن است كه اين دو در واقع يك امـر  

يعني اگر اين دو متغيـر را بـاهم در    يك متغير هستند؛
باز هم نتيجـه يكسـان خواهـد     ،محاسبه دخالت دهيم

اين عمل با ايجاد متغير جديدي انجـام  همچنانكه  .بود
 .و نتيجه آن در محاسبه رگرسـيوني دخالـت داده شـد   

اهالي وزوان از يـك طـرف بـه     ،كه اين بدان معناست
آرزوي  نبود كار در محل خـود كـامال اذعـان دارنـد و    
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تا از اين سفر شـغلي   ،ايجاد اشتغال در وزوان را دارند
ولـي از   ،گرچه درآمد شان پايين بيايد ؛دست بردارند 

به ادامه اشتغال در شغل فعلـي متمايـل و    ،سوي ديگر
شايد بتوان گفت ناگزيرند و اين امر تداوم سفرشـغلي  

پـس از يـك سـو     .اين افراد را تضـمين نمـوده اسـت   
به ادامه سفر شغلي شان به دليـل نبـود    ن مجبورشاغال

كار هستند و بدين ترتيب به ادامه اشـتغال عالقـه ودر   
ن خــود شــاغال ،از ســوي ديگــر .واقــع اجبــار دارنــد

وهمچنين خانواده شان با عدم عالقه يا امكان سكونت 
در محل كار به تداوم اين حركـت دامـن مـي زننـد و     

ر واقع، شايد د. مسافرت شغلي را امكان پذير كرده اند
شهر وزوان به نـوعي شـهري خوابگـاهي     ،بتوان گفت

براي حوزه مادر شهري اصفهان تبديل شده است ؛ بـا  
اين تفاوت كـه سـكنه آن را بوميـان خـود ايـن شـهر       
تشكيل مي دهند و از بيرون كمتر كسي بـه آن اضـافه   

به همين دليل، اين شهر مي توانـد موقعيـت    .مي شود

يانكـل  . رانيـز داشـته باشـد    يك محله بـزرگ فـاميلي  
دركتاب جامعه شناسـي   (Yankel Fijalkow)فيالكوف

محله بـراي سـاكنانش مركـز    «: شهر خود عنوان نموده
نزديكـي  .ثقل زندگي است كه بـه آن دلبسـتگي دارنـد   

محل كار، فعاليت بازرگاني، محل هاي خاطره، شباهت 
شرايط زندگي خانوادگي فضاي محلـه يـا يـك شـهر     

يك واحدزندگي اجتماعي، حتي بـه يـك   كوچك رابه 
بـر ايـن    .»)46:1388،فيـالكف (اجتماع، مبدل مي كنـد 

  .اساس، معادله ساده زير را مي توان پيشنهاد نمود
عالقـه  =  و عـدم مهـاجرت   عالقه بـه ادامـه سـفر   

تلقـي مـردم    +ن به سكونت در وزوان خانواده وشاغال
ــار در وزوان  ــود ك ــغل و  + از نب ــه ش ــه ادام ــه ب عالق

  صص در محل فعلي يا حتي محلهاي دورترتخ
مدل اصلي روابط اساسي در بين متغيـر   بعدنمودار 

  .مي كندهاي اساسي پژوهش را ارائه 

 
  مودار مدل اصلي پژوهش رابطه متغيرهاي اساسي تاثير گذار بر متغير وابسته از طريقن - 7شكل شماره 

  تحليل هاي رگرسيوني 

رضایت خانواده از 

عالقه به ادامه سکونت در وزوان

 سفر شغلی

عالقه به ادامه 

 اشتغال

تلقی افراد از 

ود کار در نب

 وزوان
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  نتيجه گيري  -4
مي توان گفـت كـه    ،با توجه به مطالب فوق -4-1

به پاسخ سؤالهاي مطروحه در آغاز مقاله دسـت يافتـه   
  :ايم

عوامل اساسي تداوم سفرهاي آونگي همانـا، تلقـي   
مردم از نبود فرصت هاي شغلي از يك سـو و عالقـه   
خانواده مسافران شغلي به ماندگاري در موطن خود از 

و عوامـل ديگـر ماننـد مسـافت و      سوي ديگـر اسـت  
عوامل رفاهي در محل اشتغال در مرحله بعـد اهميـت   

  .دارند
جهت يابي جغرافيايي اصلي مسافرت ها بـه   -4-2

سمت شهرك صنعتي مورچه خورت و سپس اطـراف  
ميمه و در مرحلـه بعـد حـوزه مـادر شـهري اصـفهان       

مؤيـد   ،گرايش دارد و متوسـط نسـبتاً طـوالني سـفرها    
 .بحث ماست

عامل هزينه سفرها بـه خـاطر بـه كـارگيري      -4-3
درصد مسـافران و اسـتفاده از مينـي     30سرويس براي 

درصـد مسـافران اهميـت     50بوس بين شـهري بـراي   
چنداني نداشته و تنها براي درصد كمـي كـه آنهـا نيـز     
صاحب مشاغل باالتر و درآمد بيشتر بوده اند، تا حدي 

  . تاثير گذار بوده است
به علت كمبـود   ،ور كه قبال ذكر شدهمان ط -4-4

اهميت رضايت شغلي و تاثير امكانات رفاهي  ،مشاغل
بنـابراين،  . براي اكثر مسافران چندان بـاال نبـوده اسـت   

تاثير عوامل دافع در مبدأ بر عوامل جـاذب در مقصـد   
اكثر قريب به اتفاق مسافران عالقه . فزوني داشته است

ودنـد و ايـن امـر    مند به يافتن شغلي در موطن خـود ب 
تلويحاً بيانگر عدم عالقه و رضـايت واقعـي بـه ادامـه     

 .اشتغال در مكانهاي ديگر است
همان طوركه آمار فراواني ها نشان مي دهد،  -4-5

رضايت خانواده ها از سفر شغلي سرپرستشـان بسـيار   

اكثرمسافران شـغلي رضـايت سـفر شـغلي      كم است و
اي شغلي در شـهر  كمي دارند واكثر آنها به نبود فرصته

 .وزوان اعتقاد دارند
نتيجه گيري ارائه شده در باال ما را به اين موضـوع  
رهنمون مي سازد كه ديدگاههاي افراد و خانواده هاي 

كه بيشـتر بـه سـفرهاي شـغلي     ،باقيمانده در اين شـهر 
ديدگاهي رفتاري اسـت كـه ناشـي از     ،دست مي زنند

اد اشـتغال  ناتواني آنـان در سـرمايه گـذاري و يـا ايجـ     
نتيجه گيـري مهـم ديگـر در    . پايدار در اين محل است

اين ميان، زير سؤال رفتن تاثير عامـل فاصـله طـوالني    
سفرها و بي اهميـت قلمـداد شـدن آن از نگـاه اهـالي      

  . است
 

  راهبردها پيشنهادها و -5
در مورد مبحث سفرهاي آونگي طوالني در كشـور  

تا در سايه  ،هنوز مطالعات زيادي صورت نگرفته است
آن بتوان راحت تر وبهتر براي رفع ايـن مشـكالت بـه    

ايـن سـفرها    .چاره جـويي و برنامـه ريـزي پرداخـت    
مشكلي است كه گريبانگير عده زيادي از مردم حـوزه  
هاي شهري پرجمعيت كشـور بـه شـكلهاي گونـاگون     

بنابراين، رفع يا تعديل اين مشكل كمك به رفاه . است
يي عظيمـي در هزينـه هـاي    اين شهروندان، صرفه جو

اقتصـادي كشـور، كمـك بـه حفـظ محـيط زيسـت و        
حركت به سوي توسعه پايدار با در نظر گرفتن عدالت 

  . و مساوات در سفرهاي شغلي است
است ايجاد يا گسـترش صـنايع در شـهرهاي     الزم

ــادر   ــه طــور نســبي از م كــوچكي ماننــد وزوان كــه ب
ت آبياري شهرهاي اصلي دور و همچنين، از نظر امكانا

زراعي دچار كمبودنـد، بررسـي گـردد تـا بتواننـد بـه       
بـدين وسـيله، ايـن     .صورت شهرهاي اقماري در آيند

شهرهاي كوچك مي توانند با جذب سرمايه و درآمـد  
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در وهله نخست به تثبيت جمعيت و در مرحله بعد به 

 با استقرار صنايع در اين محـل، . جمعيت يابي بپردازند
تاهاي اطـراف وزوان نيـز مـي    ساكنان شـهرها و روسـ  

در ايـن   ،توانند با كاهش فاصله سفرهاي شـغلي خـود  
  .محل به اشتغال مشغول گردند

مي توان با بهبود وسايل حمل ونقل  ،از سوي ديگر
بين شهر وزوان و حوزه مادر شـهري اصـفهان باعـث    

كه اين امر به نوبه خود  ،تقليل اصطكاك فاصله گرديد
عالوه بر ايـن،   .واهد گرديدباعث راحتي بيشتر سفر خ

با اين اقدام امكان جمعيت يابي وزوان و ساير نـواحي  
  .سكونتي اطراف مهيا خواهد شد

همچنين، بهبود وضعيت مينـي بوسـراني بـين ايـن     
شهر و اصفهان مي تواند يكي از راه حـل هـاي كوتـاه    
مدت براي افـزايش راحتـي و امنيـت سـفر و مشـوق      

 وسيله نقليه، به جاي استفاده استفاده بيشتر مردم از اين
  .از خودرو شخصي باشد

پيشـنهاد مـي شـود كشـاورزي و      ،عالوه بـر اينهـا  
باغداري منطقه به سمت علمي و مكانيزه شدن حركت 
كند تا هم بهره وري آن افزايش يابد و جوانان بيشتري 
به آن جذب شوند و هـم اقتصـاد آن تقويـت گـردد و     

  .پيرو آن مشاغل جديد پديد آيد
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