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 چکیده

یابند. هدف آموزان به سطح توصیه شده از فعالیت فیزیکی در طول روز دستروی بین مدرسه و خانه فرصت مناسبی است تا دانشپیاده

آموزان دبسیینانی به مدرسییه اسییت. دانش آموزان مورد مطالعه روی دانشپیادهاین پژوهش، بررسییی تاریر اوامف فردی و خانواد ی بر 

آموز، ای شییامف شیییوه سییفر دانشپرسییایینامه اند.مدرسییه دبسیینانی شییار شیییراز انن ا  شییده 31نفر( به صییورت تدییادفی از  3051)

د خانوار و...( و همچنین فاصله زمانی تحدیالت والدین، درآم ها )سین وننسیت(، خدوصیات خانواد ی )شلف و های فردی آنخدیوصییت  

ها افنهاست. یها تکمیف  ردیده و با اسینفاده از مدل ر رسییون لتسینیا باینری مورد بررسی ررار  رفنه   درک شیده توسیو والدین آن  

روی در اهش پیادهاالوه براین افزایش سطح تحدیالت پدر مونب ک روی دارند.داد دخنران نسبت به پسران تمایف کمنری به پیادهنایان 

همچنین، افزایش تعداد فرزندان در خانه، داشینن سفرهای روزانه فعال توسو مادران، بابود درک والدین از   شیود. آموزان میبین دانش

نامه در این بین مالکیت خودرو، تعداد افراد دارای  واهی شیییود.آموزان به مدرسیییه میروی دانشکیفییت معیابر مونیب افزایش پیاده   

نند ی، درآمد خانوار، درک والدین از احنمال وروع حوادث ترافیکی و فاصیله زمانی درک شده بین مدرسه و خانه رابطه ییر مسنییمی  را

روی آموز بر پیادهمطالعه حاضییر شییواهد مامی در خدییوت اهمیت اوامف فردی و خانواد ی دانش آموزان داشیینند.روی دانشبا پیاده

توان با تلییر در الگوی سفرهای روزانه مادر یا ننیته مام این است که می کند.و سیاسنگذاران شاری فراهم می ریزانها برای برنامهآن

 آموزان را افزایش داد.روی دانشاز وسایف نیلیه به سمت سفرهای فعال، احنمال پیاده

 های فردی و خانوادگیويژگیآموز دبستانی، سفر تحصیلی، لجستیک باينری، روی، دانشپیادهی کلیدی: هاواژه
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 مقدمه .8

شیوع چاقی کودکان به يک اپیدمی بزرگ در سطح جهانی تبديل 

شده و به عنوان يکی از چالش برانگیزترين مشکالت در سراسر 

 ;Angi and Chiarelli. 2020:1]جهان نمود پیدا کرده است 

Tran et al., 2019:138]هايی در خصوص ، که موجب نگرانی

گیری در خصوص سطح سالمت کودکان شده و در نتیجه تصمیم

را بیش از پیش مورد توجه قرار داده  3های حمل و نقلانتخاب شیوه

ت آموزان در جهاست. بسیاری بر اين باورند که تشويق نمودن دانش

شیوه جابجايی از روی به عنوان مقابله با روند رو به کاهش پیاده

تواند در راستای بهبود وضعیت مدرسه به خانه و بالعکس، می

Buttazzoni ]ها موثر باشد آن 2جسمانی و همچنین سالمت ذهنی

et al., 2018:116]فعالیت کنند که ها تايید می؛ چرا که پژوهش

ی که در سنین مدرسه سالمت کودکان ارتقاء برایتواند می 1فیزيکی

و موجب کاهش وزن و عالوه بر آن  واقع شود مندسود هستند،

های مزمن )مانند: چاقی مفرط، ديابت، جلوگیری از ابتال به بیماری

 ;Wang et al., 2018:68]شود های قلبی و ...( در آنان بیماری

Chen et al., 2018:265].  در همین راستا سازمان بهداشت

های جهانی توصیه»عنوان در گزارشی تحت  2131جهانی سال 

دقیقه فعالیت  41روزانه حداقل « 0های فیزيکی برای سالمتیفعالیت

 37تا  1را برای کودکان و نوجوانان بین  1فیزيکی متوسط تا شديد

 . [WHO, 2010: 19] سال توصیه کرده است

بنابراين راهکارهای رسیدن به سالمتی در کودکان و نوجوانان، عموما 

-های فیزيکی با شدت متوسط يا باالتر هستند؛ فعالیتنیازمند فعالیت

سواری و دويدن آهسته که روی سريع، دوچرخههايی از قبیل پیاده

ود رغم وجدهند. علیبه تدريج ضربان قلب و تنفس را افزايش می

بدنی برای سالمتی، در حال حاضر از اهمیت فعالیت آگاهی همگانی 

تحرکی يا عدم فعالیت فیزيکی کافی در کودکان با بحران جهانی بی

روبرو هستیم، به طوری که از هر پنج کودک، کمتر از يک کودک در 

ست اسرتاسر جهان اين راهکارها را برای رسیدن به سالمتی برگزيده

[Voss, 2018:2] در اين بین، سفرهای فعال دانش آموزان به .

تواند نقش مهمی در تامین فعالیت روی میمدرسه مانند فعالیت پیاده

 ,.Saunders et al]ی مورد نیاز کودکان و نوجوانان ايفا کند فیزيک

سه و يا از مدرسه به خانه، فارغ ، سفر فعال از خانه به مدر[2013:1

اری آل ياز آن که به کودک در رسیدن به سطح آمادگی فیزيکی ايده

 تواند به مثابه يک فرصت، می[Sener et al., 2018:2]رساند می

ر کديگر در طول مسیروی و تعامالت کودکان با يمطلوب برای پیاده

رسد که اين فرصت مورد در نظر گرفته شود، با اين حال به نظر می

 ,Spinney and Millward]بی اعتنايی قرار گرفته است 

2011:58]. 

روی به کودکان برای مزايای اشاره شده، امروزه اجازه پیادهبه رغم 

ست اای دشوار برای اکثر والدين تبديل شدهرفتن به مدرسه به مسئله

[Davoudi et al.,2018:97] در واقع در کشورهای کمتر توسعه .

يافته مانند ايران به دلیل ضعف امنیت و ايمنی ادراک شده توسط 

یر منتهی به مدرسه، سفرهای فعال محدود آموز در مسوالدين دانش

است، که اين امر موجب گرديده سفرهای تحصیلی نیز به تر شده

 Mamdoohi and]سمت استفاده از وسايل نقلیه سوق پیدا کند 

Mehdizadeh, 2016:340] به عنوان مثال، اسمیت و همکارن .

اخیر در نیوزلند سفر فعال کودکان و  هکنند که طی دهبیان می

ی که انوجوانان به مدرسه به میزان قابل توجهی کاهش يافته، به گونه

های کودکان به مدرسه به صورت فعال رخ تنها کمتر از نیمی از سفر

 . [Smith et al.,2020:2] دهدمی

آموزان با اولويت سفرهای فعال اخیرا توجه به الگوهای سفر دانش

ن ريزاگذاران دولتی، برنامههای سیاستترين دغدغهيکی از مهمبه 
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ريزان شهری و همچنین مسئوالن بهداشت و نقل، برنامهوحمل

سالمت تبديل شده است. بنابراين ضروری است که توجه جامع و 

 ريزانمند به اين موضوع از سوی مديران، کارشناسان و برنامهنظام

یری گريزی، تصمیمکار قرار گیرد. برنامهشهری ايران نیز در دستور 

ها در اين رابطه نیازمند بررسی عوامل تاثیرگذار بر و اجرای برنامه

 آموزان بین خانه و مدرسه است. الگوهای سفرهای فعال دانش

هر چند آمار دقیقی در رابطه با اين روند از کشور ايران در دسترس 

عنوان يک کشور در حال  توان گفت که ايران نیز بهنیست اما می

های انجام شده در اين توسعه از اين قاعده مستثنی نیست. پژوهش

درصد از سفرهای  81زمینه نشان داده است که متاسفانه بیش از 

ه گیرد، کتحصیلی در شهر شیراز با خودروی شخصی صورت می

 ,TTRC] روی استاين آمار گرفتن بدون در نظر گرفتن سهم پیاده

-آموزان در شیراز میهم بسیار پايین سفرهای فعال دانش. س[2016

نقل درون شهری ناپايدار وتواند حاکی از وضعیت نامطلوب حمل

-ها و عوامل تاثیرگذار بر الگوهای سفر دانشباشد. لذا بايستی مولفه

گیرد. در اين راستا، آموزان مورد شناخت، سنجش و تفسیر قرار

کشور و تعداد محدودی نیز در  های متعددی در خارج ازپژوهش

ه اند کداخل کشور صورت گرفته است، که به طور کلی نشان داده

های فردی، خانوادگی )میان فردی(، عوامل متعددی چون ويژگی

ها بر الگوی گذاریمحیط اجتماعی، محیط ساخته شده و سیاست

 ,Mertens and Ghekiere]آموزان تاثیر گذار هستند سفر دانش

2018; Mehdizadeh et al., 2017, 2019; Mitra and 

Buliung, 2012]کند، . از طرفی مدل اکولوژی اجتماعی بیان می

ذيری پآموزان، به ترتیب تاثیرالگوی سفر کودکان و به تبع آن دانش

های فردی و خانوادگی نسبت به محیط اجتماعی بیشتری از ويژگی

 ,Mertens and Ghekiere]و محیط ساخته شده دارند 

 های، که اين پژوهش به تفصیل به بررسی ويژگی[2018:105

 پردازد.فردی و خانوادگی می

 مروری بر ادبیات پژوهش .2

 های فردیویژگی 2-8

اند خصوصیات فردی بر الگوی سفر های متعددی نشان دادهپژوهش

های جمعیت تاثیرگذار هستند. عواملی چون ويژگیآموزان دانش

های رشد حرکتی و اجتماعی، ويژگی–های روانیشناختی، ويژگی

ها هستند. برخی از استقالل تحرک کودک از جمله اين خصوصیت

مال تر با احتآموزان در سنین پايینها بر اين باورند که دانشپژوهش

 باالتر )نوجوانان( الگویآموزان در سنین بیشتری نسبت به دانش

 ,.Babey et al ]کنند روی برای رفتن به مدرسه استفاده میپیاده

-اند که دانش. اما عمده تحقیقات ثابت کرده[2009:214-216

ور آموزان مقاطع باالتر به طتر نسبت به دانشآموزان در سنین پايین

وی و رمعمول، بیشتر از سرويس مدرسه استفاده و در مقابل از پیاده

از ]کنند ستفاده میهای حمل و نقل عمومی کمتر اسامانه

. دلیل اين [Ermagun and Samimi, 2018:207-208جمله

آموز، احساس تواند اين باشد که با افزايش سن دانشموضوع می

يابد و همچنین اينکه نگرانی ها افزايش میاستقالل فردی در آن

يابد با افزايش سن کودک کاهش میوالدين در خصوص ايمنی 

[McDonald and Aalborg, 2009:332] . 

-دانش سفر جنسیت يکی ديگر از عوامل فردی تاثیرگذار بر الگوی

( در 2131و همکاران ) ای که توسط لسلیمطالعهآموزان است. در 

درصد  7/08ساله  ) 30تا  31آموز دانش 2143استرالیا با بررسی 

مدرسه که در فاصله  213ساله( و از  0/33ها پسر با میانگین سنی آن

ا هکردند، انجام شده است، يافتهکیلومتری از مدرسه زندگی می 2

فرهای روی در ساز آن است که دختران تمايل بیشتری به پیادهحاکی 

و فراری  ايستون. اما [Leslie et al., 2010:600]دارند تحصیلی 

روی سفر فعال به مدرسه بر روی ای که بر در مطالعه ( 2131)

-اند، دريافتند دانشآموز در شفیلد انگلستان انجام دادهدانش 24711

ای رفتن روی برآموزان دختر تمايل به پیادهآموزان پسر بیشتر از دانش
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به مدرسه دارند و در مقابل دختران نسبت به پسران بیشتر از خودرو 

چند شخص از يک خودرو : استفاده همزمان 4)خودروهای اشتراکی

تواند خودروی والدين و يا دوستان باشد( برای رفتن به مدرسه که می

در  .[Easton and Ferrari, 2015:13-16]کردند استفاده می

ه ده از وسیله نقلیآموزان دختر بیشتر تمايل به استفاواقع دانش

-آموزان پسر بیشتر تمايل به سفر فعال )پیادهشخصی خانواده و دانش

ی هاسواری، يا استفاده از سرويس مدرسه و سامانهروی، دوچرخه

 ;Zwerts and Wets, 2006:4]نقل عمومی( دارند وحمل

Javadpoor and Soltani,2021:101]. 

 های خانوادگیویژگی 2-2

همانطور که پیشتر بیان شد علی رغم تمايل و اشتیاقی که در کودکان 

به حمل و نقل فعال و تحرک مستقل وجود دارد، مطالعات نشان 

فعال در های اخیر میزان استفاده از سفرهای اند که در دههداده

تواند به دلیل تصمیمات و نگرش کودکان کاهش يافته است. اين می

والدين در خصوص الگوی سفر کودکان خود به مدرسه باشد. 

آموز همچون میانگین سطح درآمد خانوار، های خانواده دانشويژگی

وضعیت مالکیت خودرو، میزان تحصیالت والدين، قومیت و نژاد، 

تواند اد فرزندان در خانوار و غیره میوضعیت تاهل والدين، تعد

 ,.Egli et al]آموز را تحت شعاع خود قرار دهد الگوی سفر دانش

2018:115] . 

والدينی که در ساعات آغازين صبح در دسترس ای بیان شد در مطالعه

نیستند به دلیل موقعیت شغلی ممکن است بیشتر کودکان خود را 

روی به مدرسه به صورت تنها ترغیب و تشويق کنند برای پیاده

[Mitra and Buliung, 2012:2] اين در حالیست که والدينی .

پذيرتری دارند، با احتمال بسیار بیشتری که برنامه کاری انعطاف

 ,He and Giuliano]کنند کودکان خود را تا مدرسه همراهی می

2017:9; Scheiner et al., 2019a:15]ای بیان شد . در مطالعه

مادران با ساعت کاری غیر قابل انعطاف نسبت به مادرانی که برنامه 

تری دارند، کمتر فرزندان خود را تا مدرسه همراهی کاری منعطف

های نهيکنند، و در نتیجه در اين حالت، به طور معمول بیشتر از گزمی

. [He and Giuliano, 2017:9]شود جايگزين سفر استفاده می

از طرفی در برخی از مطالعات نشان داده شده است که خصوصیات 

گذارد یر میآموز تاثشغل پدر نسبت به شغل مادر بیشتر بر سفر دانش

 . [Sener et al., 2018:9از جمله ]

خود نشان داد که سطح تحصیالت پدر  ( در مطالعه2130زاده )مهدی

آموزان سه سال اول دبستانی تاثیر گذار بر انتخاب شیوه سفر دانش

-پیاده احتمالنیست؛ اما بالعکس با افزايش سطح تحصیالت مادران، 

يس های سروآموزان دبستانی به مدرسه در مقايسه با شیوهروی دانش

 توانديابد که دلیل اين امر میمدرسه و خودروی شخصی کاهش می

ناشی از آن باشد که مادران با سطح تحصیالت باالتر ممکن است به 

دلیل دانش بیشتر نسبت به خطرات امنیتی، مشکالت ايمنی و مسائل 

روی از خانه تا مدرسه امکان رخ دادن کی که در هنگام پیادهترافی

روی به مدرسه دهند پیاده دارند، کمتر به فرزندان خود اجازه

[Mehdizadeh, 2014:95] . همچنین نتايج يک مطالعه در تهران

بین سطح تحصیالت والدين و استفاده از حمل و نقل عمومی و سفر 

دهد. دلیل اين امر آموزان به مدرسه ارتباط منفی نشان میفعال دانش

های سطح تحصیالت معکوس میان مولفه تواند به خاطر رابطهمی

روی ها به پیادهمیزان گرايش آنوالدين و میزان درآمد خانوار با 

-شان به مدرسه و يا از مدرسه به محل سکونت باشد. يافتهکودکان

ها نیز گواه اين ادعاست که والدين تحصیل های برخی از پژوهش

کرده درک بیشتری از خطرات بالقوه در استفاده کودکان از حمل و 

 Ermagun]روی به مدرسه دارند نقل عمومی و همچنین پیاده

and Samimi, 2015:1755]ای ديگر هیچ تاثیر . اما در مطالعه

یمی بین سطح تحصیالت والدين با الگوی سفر دانش آموزان مستق

. [Scheiner et al., 2019a:22-24]به مدرسه مشاهده نشد 

ای در شهر رشت نشان دادند همچنین ممدوحی و همکاران با مطالعه
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روی به مدرسه را در که افزايش تحصیالت مادران، احتمال پیاده

دهد مقايسه با سرويس مدرسه و خودروی شخصی کاهش می

[Mamdoohi et al.,2015:175] . 

مورد ديگر آنکه از بین عوامل خانوادگی اگر خانواری به جز فرزند 

آموز ديگری داشته باشد تمايل به سفر مورد مطالعه فرزندان دانش

رادر ب تواند به دلیل همراهیيابد. اين میآموز افزايش میفعال دانش

ا تواند بآموز کودک در رفتن به مدرسه باشد که میيا خواهر دانش

. روی به مدرسه را صادر کنداحتمال بیشتری اجازه والدين برای پیاده

ای نشان داده شد کودکانی که خواهر يا برادری در سنین در مطالعه

يابد میها توسط والدين کاهش دبستان دارند مشايعت آن

[Scheiner et al., 2019b:127-129] ای اذعان و در مطالعه

شد داشتن يک خواهر و برادر در دوره دبستانی که ممکن هست در 

همان مدرسه باشد احتمال استفاده از وسیله نقلیه برای بازگشت به 

 .[Scheiner et al., 2019a:22-24]دهد را کاهش میخانه 

-میزان درآمد خانوار از ديگر عوامل تاثیرگذار بر شیوه سفر دانش

آموزان است. در مطالعات متعددی نشان داده شده است، خانوارهای 

انش دتری را در سفرهای فعال با سطح درآمد باالتر معموال نرخ پايین

-Mamdoohi et al.,2015:174]شان به مدرسه دارند آموزان

176; Soltani and Zamiri,2013:197] نتايج نشان داد که .

آموزان در خانوارهای با سطح درآمدی باال، با احتمال بیشتری دانش

کنند، اين موضوع از خودروی شخصی و سرويس مدرسه استفاده می

د شسرويس مدرسه در تهران توجیه میبا باال بودن هزينه سفر با 

[Ermagun and Samimi, 2018:207-208]ذکر به . الزم 

 در مطالعات مختلف سفر شیوه انتخاب با درآمد دارمعنی رابطه است

 فعال سفر به تمايل درآمد افزايش با که طوری به است؛ شده گزارش

 ;Soltani and Zamiri, 2011:184]يابد می کاهش

Mamdoohi et al., 2015:175]. 

های صورت گرفته در خصوص مالکیت خودرو تا حدی بررسی

کند، برخی مطالعات نشان داده اند که نتايج متفاوتی را بیان می

دهد در حالی که مالکیت خودرو احتمال سفر فعال را کاهش می

 Mehdizadeh]اند دادهمطالعاتی ديگر نتايج ديگری را گزارش 

et al., 2017:9-12]. بیان خود پژوهش در صمیمی  ارمگان و 

 اعثب شخصی نقلیه وسیله مالکیت در کاهش درصد 18/1 که نمودند

شود می در شهر تهران مدرسه به رویپیاده درصدی يک افزايش

[Ermagun and Samimi, 2015:210] . 

تواند شیوه سفر دانش آموز را تحت تاثیر يکی ديگر از عواملی که می

نامه رانندگی در خانواده خود قرار دهد تعداد افراد دارای گواهی

است. سلطانی و ضمیری در مطالعه خود در شهر مشهد نشان دادند 

ان توسط نامه احتمال همراهی کودکداشتن مادران دارای گواهی

 Soltani andيابد)مادران با خودروی شخصی افزايش می

Zamiri, 2013 اما پژوهشی در تورنتوی کانادا نشان داد بین .)

نامه رانندگی در خانواده و الگوی سفر تعداد افراد دارای گواهی

 ,.Larsen et al]آموزان رابطه معناداری وجود ندارد دانش

2018:58]. 

های خانوادگی موثر بر سفرهای فعال دانش آموزان، از ديگر ويژگی

آموز است. کودکان به دلیل الگو قرار دادن الگوی سفر والدين دانش

ها از جمله شیوه سفر والدين خود تحت تاثیر الگوهای رفتاری آن

اند الگو و حالت های متعددی نشان دادهگیرند. پژوهشها قرار میآن

 Scheiner]گذارد کلی رفتاری سفر والدين بر سفر کودک تاثیر می

et al., 2019a:23-24]ای در چین . جینگ و همکاران در مطالعه

 نشان دادند که الگوی سفر و عادت سفر والدين تاثیر قابل توجهی

 .[Jing et al., 2018:3]دارد ها بر حالت و الگوی سفر کودکان آن

ای در کالیفرنیا نیز نشان داده که ادراک والدين از ايمنی به در مطالعه

ذارد گطور قابل توجهی بر انتخاب الگوی سفر به مدرسه  تاثیر نمی

[Babey et al., 2009:214]ای ديگر ممدوحی و . اما در مطالعه
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مهدی زاده نشان دادند که درک والدين نسبت به ايمنی بر سفر 

 ,Mamdoohi and mehdizadeh]ثیرگذار است آموزان تادانش

ای ديگر نشان داد نگرانی . همچنین، مطالعه[2015:174-175

شود که والدين در خصوص ايمنی مسیر و جرم و جنايت باعث می

کودکان از وسیله نقلیه بیشتر از انواع سفرهای فعال برای رفتن به 

 Panter et al., 2010:6-8; Ridgewell]کنند مدرسه استفاده 

et al., 2009:55].  

ترين عامل ها فاصله از مدرسه به عنوان مهمدر بسیاری از پژوهش

در تعیین انتخاب الگوی سفر و درنتیجه سفر فعال است. در واقع 

ترين عامل در بین مطالعات مربوط به انتخاب ترين و با ثباتسازگار

 رابطه بین فاصله خانه تا مدرسه استحالت سفر کودکان 

[McMillan, 2007:77; Babey et al., 2009:21; 

Javadpoor and Soltani, 2021:101] از طرفی فاصله زمانی .

تواند معیاری برای سنجش مسافت درک شده بین خانه و مدرسه می

ای ممدوحی و همکاران نشان بین خانه و مدرسه باشد. در مطالعه

يش فاصله زمانی درک شده بین خانه و مدرسه احتمال دادند افزا

های سفر)خودرو شخصی و روی را در مقايسه با ديگر شیوهپیاده

 .[Mamdoohi et al.,2018]دهد سرويس مدرسه( کاهش می

 یریاثت ی و کیفیت معابرکیو خطرات تراف یمنياز ا نيوالد ینگران

موجب کاهش به مدرسه دارد و دانش آموزان  یروادهیپبر  یمنف

 ,Waygood and Susilo]شود یبه مدرسه م یروادهیپ

-بنابراين با توجه به اهمیت شیوه سفر دانش . [2015:128-129

همچنین نتايج آموزان به مدرسه، تعداد محدود مطالعات بومی و 

ای هکند پژوهشمتناقض و متفاوت در مطالعات پیشین ايجاب می

بیشتری در شهرهای مختلف ايران به خصوص کالن شهرهای کشور 

 های فردی و خانوادگیصورت گیرد. از اين رو بررسی تاثیر ويژگی

آموزان بر سفر کودک به مدرسه مورد حائز اهمیت است. دانش

بر آن است تا در شهر شیراز )به دلیل باال بنابراين پژوهش حاضر 

 بودن استفاده کودکان از خودروی شخصی برای سفر به مدرسه( با

ها و عوامل های فردی و خانوادگی به بررسی دغدغهبررسی ويژگی

آموزان دبستانی مدارس دولتی اين شهر موثر بر الگوی سفر دانش

مدل مفهومی  3 های پیشین، شکلبپردازد. بر اساس نتايج پژوهش

شود که دهد و بر اساس آن، فرض میپژوهش حاضر را نشان می

های فردی و خانوادگی و همچنین فاصله زمانی طی شده بین ويژگی

د. در گذار باشآموزان دبستانی تاثیرروی دانشخانه و مدرسه بر پیاده

ا و هادامه به تبیین روش تحقیق و نحوه پرسشگری، گردآوری داده

 ها پرداخته خواهد شد. همچنین نتايج پژوهش و بحث در رابطه با آن

 

 

 

 

 (8931 )نویسندگان، مدل مفهومی پژوهش منبع: .8 شکل

سازی و تحلیل تاثیر عوامل فردی و در اين پژوهش برای کمی شناسی پژوهشروش .9

 آموزان دبستانی در شهر شیراز با توجهسفر دانش خانوادگی بر الگوی
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به ماهیت متغیر وابسته، از مدل الجیت دودويی استفاده شده است. 

ی هارفتازی رسالمددر ها آننايی اتودلیل به ، الجیتی هالمد

ی طريق تکنیکهااز هر جمعیت مطالعاتی در نقلی وحمله پیچید

و نقل وحملی يزرنامهمینه برد زيادی در زبررکاده آماری، دارای سا

ی تکنیکهان الجیت از گرسیوهستند. رتفکیک سفر ص بخصو

شبیه ، تـسه ادـشی طبقه بندی هادادهتحلیل ای بردی بررکا

 دوين در ايب امحاسبه ضره که نحووت ين تفااخطی با ن گرسیور

ل تحلیل مد .[Azhdari, 2017:9]نمیباشد ن يکساروش 

که معادالت آن طبق روابط بسته وامتغیر در به جز ن الجیت گرسیور

 باشد:میخطی ن گرسیوزير است، همانند ر

(3) 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝) = ln (
𝑝

1 − 𝑝
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘    

(2) 𝑝 = 𝑃𝑟(𝑌𝑖|𝑋) =
𝑒𝛽0+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑘𝑥𝑘

1 + 𝑒𝛽0+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑘𝑥𝑘
                       

,X1   که در آن: متغیرهای مستقل    X2, … , Xk و ضرايب متغیرهای

,𝛽0  مستقل 𝛽1, … , 𝛽k ها  در حالی که دامنه تغیرات نسبت بخت

بین صفر و يک نوسان دارد، دامنه تغییرات الجیت نسبت بخت ها 

تا ∞−بین  + -Agresti and Kateri, 2011:99] است ∞

110]. 

ن الجیت، نشان دهنده معنی داری حضور گرسیودر رلد ره واماآ

توان بیان کرد که آماره والدی متغیرها در مدل می باشد، بنابراين می

باشد؛ که نحوه محاسبه  در معادلعه رگرسیون خطی می  tمعادل آماره 

 د:ير محاسبه میشوبه صورت زآن 

(1) wald(Xi) = (
βi 

S. E.
)2 

.Sو Xi ضريب متغیر  βiکه در آن،  E. در  ست.ارد آن استاندی اخطا

جهت بررسی میزان تاثیر  (OR) هانسبت بختن الجیت، از گرسیور

بیان ها نسبت بختشود. هر متغیر مستغل بر متغیر وابسته استفاده می

يک ازای يک پیامد به ع قوی وبختهادر حد تغییر وايک کننده 

نسبت بختها ان تومیرو ين از است. امتغیر مستقل در حد تغییر وا

ت بخدو طريق تقسیم از نست که داخطی ن گرسیودر ر βدل معارا 

  Agresti and]د محاسبه میشوزير بطه س راساابر همديگر بر

Kateri, 2011:99-110]: 

(0) OR =

P1
1 − P1

P0
1 − P0

    

در عضويت ض يک پیامد با فرع قول وحتمابا ا برابر P1در آن که 

در عضويت ض يک پیامد با فرع قول وحتمابرابر با ا P0وه اول و گر

 وه دوم است.گر

 های پژوهشداده .4

وردی آمطالعه حاضر از طريق طراحی و توزيع پرسشنامه اقدام به گرد

 ها کرده است.آموزان و خانواده آن، دانشهای فردی و خانوادگیداده

جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان اول تا ششم دبستان مدارس 

دولتی)پسرانه و دخترانه( شهر شیراز بوده است. بدين ترتیب با 

گیری مضاعف، نخست تعداد مدارس دولتی پسرانه استفاده از نمونه

آموزش پرورش شیراز مشخص  1تا  3و دخترانه نمونه در نواحی 

رورش سعی شد مدارس از مناطق ی آموزش و پشد و در هر ناحیه

)همچنین  اجتماعی متفاوت انتخاب گردد-های اقتصادی با ويژگی

سعی شد مدارس دخترانه و پسرانه در هر ناحیه از يک محدوده با 

اجتماعی نسبتا يکسان باشند( و در نهايت در -های اقتصادی ويژگی

عداد ت اند.آموزان انتخاب گرديدههر مدرسه به صورت تصادفی دانش

آموزان هر مدرسه و با عدد پرسشنامه با توجه به تعداد دانش 2401

مدرسه دولتی پسرانه و دخترانه  38استفاده از فرمول کوکران در میان 

پرسشنامه  3714(. در نهايت تعداد 1 هر پنج ناحیه توزيع شد )شکل

ها، درصد( در ابتدا با بررسی داده 44بازگردانده شد )نرخ بازگشت 

های ناقص از مطالعه کنار گذاشته شد و  های دارای دادهپرسشنامه

سازی پرسشنامه معتبر، به منظور تحلیل و مدل 3111در نهايت 

شناسايی شد. در قسمت ابتدايی پرسشنامه مذکور اطالعات فردی 

گری شد. در بخش دوم مشخصات خانوادگی موز پرسشآدانش

دين، الگوی غالب سفر اجتماعی وال-شامل اطالعات اقتصادی
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والدين و درک والدين نسبت به امنیت، ايمنی وکیفیت معابر منتهی 

گری شد. درک والدين نسبت به ايمنی اين گونه به مدرسه، پرسش

از نظر حوادث ترافیکی)تصادفات( مسیر »ت مورد پرسش قرار گرف

و همچنین  «میزان کودک شما را تهديد می کند؟های مدرسه به چه 

از »امنیت از والدين سوال گرديد که  نجش درک والدين ازجهت س

نظر جرم و بزهکاری و جنايت مسیرهای منتهی به مدرسه به چه 

همچنین فاصله زمانی صرف  .«کند؟میزان کودک شما را تهديد می

آموز به عنوان شده برای رفت و آمد بین خانه و مدرسه توسط دانش

ش شد. در نهايت شیوه سفر شاخصی از فاصله خانه تا مدرسه پرس

روی( و سفر با وسايل نقلیه )پیاده دانش آموز در غالب سفر فعال

( مورد غیره)خودروی شخصی، سرويس مدرسه، تاکسی، مترو و 

  پرسش قرار گرفت.

آموزان مورد مطالعه، دهد دانشنتايج آمار توصیفی متغیرها نشان می

است،  1.1ها برابر با آن سال دارند که میانگین سنی 30تا  4سنی بین 

دهد. يک فراوانی سن دانش آموزان را نشان می 2شکل همچنین 

درصد دختر هستند. در  7/10درصد پسر و  1/01نمونه مورد مطالعه 

درصد از خانوارها دارای حداکثر يک نفر  1/83اين بین نزديک به 

درصد خانوارها بیش از يک فرد شاغل در  2/38شاغل در خانه و 

باشد. سهم پدران با شغلی انعطاف پذير  در ساعت شروع نه میخا

 است.درصد بوده 0/08درصد و غیر انعطاف پذير برابر با  7/08کار 

درصد پدران غالبا با وسايل نقلیه  4/11از ديگر نتايج اين است که 

درصد پدران به صورت فعال سفرهای خود را  8کنند و سفر می

 1/31صد مادران غالبا با وسايل نقلیه و در 4/81دهند و انجام می

نحوه  3دهند. جدول درصد مادران سفرهای خود را پیاده انجام می

هد دهای مورد استفاده در مدل را  به تفصیل نشان میبندی دادهطبقه

ای از فراوانی متغیرهای مورد استفاده در خالصه 2و همچنین جدول 

 دهد.پژوهش را نشان می

 
 دانش آموزان مورد مطالعه. سن 2شکل 

 

1
11

311
311
211
211
111
111

6 7 8 9 10 11 12 13 14
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 موقعیت مدارس انتخابی نمونه پژوهش و تعداد نمونه هر مدرسه در شهر شیراز. 9شکل 

 نتایج آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده در پژوهش  .8جدول 

 تعریف نام متغیر نوع متغیر

دی
فر

 

 (8/3و انحراف معیار: 1/1سال)میانگین: 30تا  4سن دانش آموز بین  سن

 : دختر3: پسر/ 1 جنسیت

گی
واد

خان
 

 تر از دو نفر: بیش0: دو نفر/ 1: يک  نفر/ 2: هیچ کس/3 تعداد افراد شاغل در خانه

 وضعیت شغل پدر
ــور در محل 3/ 7: غیر انعطـاف پذير 1 : انعطاف پذير )برای زمان حضـ

 کار(

 : انعطاف پذير )برای زمان حضور در محل کار(3انعطاف پذير/ : غیر 1 وضعیت شغل مادر

 : لیسانس و باالتر1: ديپلم و فوق ديپلم/ 2: سیکل/ 3: بی سواد/ 1 سطح تحصیالت پدر

 : بیش از دو نفر2: دو نفر/ 3: يک نفر/ 1 آموز در خانوارتعداد فرزندان دانش

 میلیون تومان 1میلیون / بیش از  1تا  2.1میلیون /  2.1: کمتر از 1 میزان درآمد ماهیانه خانوار

 : بیش از دو خودرو1: دو خودرو/2:يک خودرو/3: بدون خودرو/ 1 تعداد خودرو شخصی تحت تملک خانوار

 : بیش از دو نفر1: دو نفر/2:يک نفر/3: هیچ کس/ 1 نامه رانندگی در خانوارتعداد افراد دارای گواهی
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 تعریف نام متغیر نوع متغیر

 8روزانه پدرشیوه غالب سفر 
: ســفر 3: ســفر غیر فعال)خودروی شــخصــی،تاکســی، اتوبوس،...(/ 1

 فعال)پیاده روی(

 : سفر فعال3: سفر غیرفعال/1 شیوه غالب سفر روزانه مادر

ــیر  ــديــن از احــتمــال وقوع حوادث ترافیکی در مسـ درک وال

 مدرسه)ايمنی(
 : زياد2: متوسط/3:کم/ 1

ــیر  درک والــديـن از احتمــال وقوع جرم و  بزهکــاری در مسـ

 مدرسه)امنیت(
 : زياد2: متوسط/3:کم/ 1

ــطح معبر و...( در  درک والدين از کیفیت معابر )عرض، کیفیت سـ

 مسیر مدرسه
 : زياد2: متوسط/3:کم/ 1

 دقیقه 21: بیشتر از 1/  21تا  31: 2/ 31تا  1: 3/ 1: کمتر از 1 فاصله زمانی درک شده بین خانه تا مدرسه 

 : سفر فعال3: سفر غیر فعال/ 1 دانش آموز به/از مدرسه شیوه سفر 

 نتایج فراوانی متغیرهای فردی و خانوادگی استفاده شده در تحقیق  .2جدول 

 فراوانی)درصد( متغیر فراوانی)درصد( متغیر فراوانی)درصد( متغیر

 شیوه غالب سفر پدر تعداد فرزندان دانش آموز جنسیت

 1361 (90/6) سفر غیرفعال 684 (45/5) يک نفر 681 (45/3) پسر

 120 (8) سفر فعال 618 (41/1) دو نفر 822 (54/7) دختر

 شیوه غالب سفر مادر 194 (12/9) بیش از دو نفر تعداد شاغلین در خانه

 1257 (83/6) سفر غیرفعال خانوار درآمد 52 (3/5) هیچ کس

 1169 (77/8) یک نفر
میلیون  2.1کمتر از 

 تومان
 233 (15/5) سفر فعال 303 (20/2)

 زمان رفت به مدرسه 1134 (75/4) میلیون تومان 1تا  2.1 220 (14/6) دو نفر

 54 (3/6) بیش از دو نفر
میلیون  1تر ازبیش

 تومان
 306 (20/4) دقیقه 1کمتر از  21 (1/4)

 429 (28/5) دقیقه 31تا  1بین  تعداد خودرو شغل پدر

 516 (34/3) دقیقه 21تا  31بین  451 (30) بدون خودرو 727 (48/4) غیر انعطاف پذیر

 212 (14/1) دقیقه 21بیش از  924 (61/5) يک خودرو 732 (48/7) انعطاف پذیر

 نگرش حوادث ترافیکی 110 (7/3) دو خودرو تحصیالت پدر

 502 (33/4) کم 8 (0/5) بیش از دو خودرو 134 (8/9) بی سواد
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 فراوانی)درصد( متغیر فراوانی)درصد( متغیر فراوانی)درصد( متغیر

 441 (29/3) متوسط تعداد فرزندان دانش آموز 455 (30/3) سیکل

 540 (35/9) زياد 684 (45.5) يک نفر 607 (40/4) دیپلم و فوق دیپلم

 نگرش امنیت 618 (41/1) دو نفر 288 (19/2) لیسانس و باالتر

 749 (49/8) کم 194 (12/9) بیش از دو نفر  تحصیالت مادر

 370 (24/6) متوسط گواهی نامهتعداد افراد دارای  157 (10/4) بی سواد

 354 (23/6) زياد 275 (18/3) هیچ کس 387 (25/7) سیکل

 نگرش کیفیت معابر 460 (30/6) يک نفر 701 (46/6) دیپلم و فوق دیپلم

 526 (35) کم 675 (44/9) دو نفر 251 (16/7) لیسانس و باالتر

 180 (12) متوسط 87 (5/8) بیش از دو نفر  

 757 (50/4) زياد    

 ها و بحثیافته .5

ی بر آموزان ابتدايهدف اين مطالعه بررسی شیوه سفر تحصیلی دانش

های فردی و خانوادگی است که بطور مشخص در پی اساس ويژگی

مونه آموزان دبستانی نتايید عوامل موثر بر انتخاب شیوه سفر دانش

موزان آاين پژوهش شیوه سفر دانشتحقیق است. متغیر وابسته در 

روی يا سفر با وسايل بوده که به صورت متغیر دودويی )پیاده

 داد درصد صحیح پیش بینینقلیه(مشخص شده است. نتايج نشان

درصد است که نشان از دقت قابل  8/70مدل به دست آمده برابر با 

 باشد. همچنین متغیرهای مستقل موجود در اين مدلقبول مدل می

درصد از واريانس موجود در متغیر دو سطحی وابسته را تبیین  8/02

دهنده قدرت قابل قبول تبیین متغیرهای فردی و کند، که نشانمی

وی ر)به کار رفته در مدل( در تغییرات متغیر وابسته )پیاده خانوادگی

 (.1آموزان( است )جدولدانش

های سفر به مدرسه در مدل سازی شامل حاضر گزينهدر پژوهش 

 درصد و سفر با وسايل نقلیه 7/07روی( با سهم )پیاده سفرهای فعال

  1/12)خودروی شخصی، تاکسی، سرويس، اتوبوس و...( با سهم 

سفر  آموز ودرصد بود است. نتايج مطالعه نشان داد که بین سن دانش

𝑃) دارد فعال به مدرسه رابطه معناداری وجود ≤ -( به گونه0.012

ی روکند احتمال پیادهآموزان افزايش پیدا میای که، هرچه سن دانش

تواند افزايش استقالل (. دلیل اين امر میOR=1.11) يابدافزايش می

کودکان با افزايش سن باشد و در نتیجه افزايش پیاده روی دانش 

 McDonald and] آموز به مدرسه را به همراه خواهد داشت

Aalborg, 2009:334]روی رابطه . همچنین بین جنسیت و پیاده

برابر  11/3معناداری يافت شد، در واقع پسران نسبت به دختران 

بیشتر احتمال دارد پیاده به مدرسه سفر کنند که به صورت بالقوه 

نشان دهنده بیشتر بودن سطح مستقل پسران نسبت به دختران است. 

فاظت بیشتری را برای دختران خود جهت در واقع برخی والدين ح

حضور در جوامع شهری مد نظر قرار داده که نتیجه آن محدوديت 

 ,.Sener et al]  بیشتر دختران برای سفر مستقل به مدرسه دارند

2018:6].
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 آموزان دبستانینتایج مدل الجیت دودویی تاثیر عوامل فردی و خانوادگی بر الگوی سفر دانش. 9جدول 

 (ORنسبت احتمال) سطح معناداری ضريب متغیر

    متغیرهای فردی

 1/13 0/012 0/10 سن

 0/75 0/045 0/28- جنسیت)دختر(

    فردیمتغیرهای میان

 1/23 0/154 0/21 تعداد افراد شاغل در خانه

 0/76 0/053 0/27- وضعیت شغل پدر)انعطاف پذیر(

 0/75 0/011 0/28- میزان تحصیالت پدر

 0.84 0/143 0.17- میزان تحصیالت مادر

 1.78 0/000 0.58 آموز در خانوارتعداد فرزندان دانش

 0.53 0/000 0.64- میزان درآمد ماهیانه خانوار

 0.44 0/000 0.81- تعداد خودرو شخصی تحت تملک خانوار

 0/61 0/000 0/43- نامه رانندگی در خانوارتعداد افراد دارای گواهی

 1/44 0/281 0/37 الگوی غالب سفر روزانه پدر

 2/95 0/000 1/08 الگوی غالب سفر روزانه مادر

 0/84 0/083 0/17- درک والدین از احتمال وقوع حوادث ترافیکی

 1.09 0/396 0/08- جرم و بزهکاریدرک والدین از احتمال وقوع 

 1/26 0/003 0/24 درک والدین از کیفیت معابر

 0/47 0/000 0/71- فاصله زمانی طی شده بین خانه تا مدرسه

Constant 4/25 0/000  

-2 Log likelihood 812/3112 

Nagelkerke R Square 024/1  

Overall Percentage 0/70  

 

در بین متغیرهای خانوادگی سطح تحصیالت پدر دارای رابطه 

(. با OR=0.75) آموزان بوده استدانش رویمعناداری با پیاده

افزايش سطح تحصیالت پدر احتمال استفاده از وسايل نقلیه موتوری 

زاده نتايج ای مهدیاما در مطالعه يابد.آموز افزايش میدر دانش

تری را گزارش کرده که تحصیالت مادر بر خالف تحصیالت متفاوت

آموزان را تحت شعاع خود قرار پدر که تاثیرگذار نبوده سفر دانش

توان ناشی از آن باشد که مادران با تحصیالت باالتر دهد، که میمی

احتماال دانش بیشتری نسبت به خطرات امنیتی و ايمنی ترافیکی دارد 

  روی به مدرسه دهندی پیادهکمتر به فرزندان خود اجازهکه 

[Mehdizadeh, 2014:75] . 
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تحت شعاع  آموز رااز ديگر متغیرهای موثری که سفر فعال دانش

( است، نشان OR=0.53) خود قرار داده است، درآمد ماهیانه خانوار

آمد خانوار احتمال استفاده از وسايل نقلیه داده شد با افزايش در

يابد. در مطالعاتی سلطانی و ضمیری جهت سفر به مدرسه افزايش می

نتايج مشابهی را  (3111( و همچنین ممدوحی و همکاران )3113)

اند. همچنین با افزايش تعداد خودرو شخصی تحت گزارش کرده

-آموزان کاهش پیدا میسفر فعال دانش (،OR=0.44) تملک خانوار

ر، آسودگی و راحتی سفتوان به کند، که از داليل اين همبستگی می

پذيری در زمان حرکت اشاره صرف زمان کمتر، آرامش و انعطاف

عالوه بر آن تعداد افراد . [Mamdoohi et al.,2015:174]کرد 

بر  گذارنامه رانندگی در خانوار از ديگر متغیرهای تاثیردارای گواهی

-آموزان مورد مطالعه بود. افزايش تعداد افراد دارای گواهیسفر دانش

تواند در صورت وجود خودرو احتمال نامه رانندگی در خانوار می

ا تسهیل و با تمايل بیشتری از خودروی همراهی کودکان به مدرسه ر

شخصی استفاده کنند. اما پژوهشی در کانادا نشان داد بین تعداد افراد 

آموزان نامه رانندگی در خانواده و الگوی سفر دانشدارای گواهی

. متغیر [Larsen et al., 2018:60] رابطه معناداری وجود ندارد

( بود که دارای OR=0.47) ديگر زمان طی شده بین خانه و مدرسه

واند تآموزان است، که به نحوی میهمبستگی، با الگوی سفر دانش

کننده مسافت مدرسه تا خانه باشد. در اين مطالعه فاصله زمانی بیان

کودکان دارد، هرچه اين فاصله روی طی شده رابطه معکوسی با پیاده

زمانی صرف شده افزايش يابد در نتیجه فاصله بین خانه و مدرسه 

 يابد.روی کاهش میکند و احتمال پیادهافزايش پیدا می

در اين میان  درک والدين از احتمال وقوع حوادث ترافیکی در مسیر 

آموز تاثیر معنادار و ( بر شیوه سفر دانشOR=0.84مدرسه )

وسی دارد؛ و درک والدين از  کیفیت معابر دارای رابطه معنادار معک

آموز بود. اما بین درک والدين نسبت به ايمنی و مثبتی با سفر دانش

ارتباطی يافت نشد، در صورتی که در مطالعه ای ممدوحی و مهدی 

( نشان دادند بین درک والدين نسبت به ايمنی رابطه 3111زاده )

های پیشین با در اين مطالعه، همانند مطالعه معناداری وجود دارد.

روی کودکان افزايش تعداد فرزندان دانش آموز خانوار احتمال پیاده

یش به اين دلیل باشد که داشتن ب تواندکند. اين امر میافزايش پیدا می

ها با هم برای آموز در خانوار احتمال همراهی آناز دو فرزند دانش

 ,.Scheiner et al] يابدافزايش می پیاده روی  به مدرسه

2019b:128]. 

از ديگر عوامل تاثیر گذار الگوی سفر مادر بود که تاکیدی بر مطالعات 

، بدين [Scheiner et al., 2019a:23-24] پیشین بوده است

آموزان با مادرانی که غالبا به صورت فعال سفرهای ترتیب که دانش

برابر  11/2دهد با احتمال تمام سفرهای روزانه( را انجام می)خود 

آموزان با مادرانی که غالبا با وسايل نقلیه سفر کرده، بیشتر از دانش

پدر خانواده تاثیر معناداری روند. اما الگوی سفر به مدرسه می پیاده

 بر الگوی سفر کودک خود نداشت.

 گیری و پیشنهادهانتیجه .6

گذار فردی و خانوادگی بر در اين پژوهش بررسی عوامل تاثیر

شهر  1تا  3آموزان دبستانی مدارس دولتی نواحی سفرفعال دانش

های حاصل شده از پرسشگری میدانی انجام شد. شیراز بر اساس داده

روی و استفاده از ا استفاده از مدل لوجیت دوگانه )پیادهسپس ب

-های گردآوری شده حاصل از پرسشنامهوسايل نقلیه موتوری( داده

مورد  SPSS 25ای که توسط والدين تکمیل گرديده در نرم افزار 

فعال دهد که سفرتحلیل قرار گرفت. اين پژوهش به روشنی نشان می

ر خصوصیات فردی و خانوادگی به آموزان دبستانی تحت تاثیدانش

ا هخصوص تصمیمات و نگرش والدين است. در واقع يکی از چالش

و دغدغه والدين شیوه سفر کودک دبستانی خود به مدرسه است که 

سزايی در انتخاب شیوه سفر فرزندان خود دارد. بنابراين به  تاثیر به

کم  توانايیآموزان دبستانی به دلیل طور خاص مطالعه بر روی دانش
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-های احتمالی تنها با بررسی سنتی ويژگیدر کنترل شرايط و رخداد

های حمل و نقلی مانند زمان سفر، فاصله و عوامل مشابه جهت 

آموزان  کافی نیست و نیازمند بررسی و تحلیل الگوی سفر دانش

ها از شرايط تر از سبک زندگی والدين و درک آنبررسی های عمیق

اين رو ويژگی خاص اين مطالعه بررسی تاثیر ادراک محیط است. از 

والدين از محیط و خطرات احتمالی مورد توجه کودک خود و 

است.  به طور  همچنین سبک زندگی فعال والدين ) حمل و نقل(

 دهد:های زير را نشان میخالصه اين مطالعه يافته

لگوی ا آموز در خانوار،رابطه مستقیمی بین سن، تعداد فرزندان دانش

سفر مادر و درک والدين از کیفیت معابر منتهی مسیر مدرسه با سفر 

دهد ارتباط آموز به مدرسه وجود داشت. اين موضوع نشان میدانش

زيادی بین سفرفعال کودک با  درک والدين از شرايط محیط و سبک 

زندگی فعال مادر خانواده به عنوان فردی از خانواده که بیشترين 

مکن است نسبت به ساير اعضا با فرزند خود داشته باشد ارتباط را م

ن آموزان، میزااست. از طرفی همبستگی منفی بین جنسیت دانش

تحصیالت پدر، میزان درآمد خانوار، تعداد خودرو تحت تملک 

نامه رانندگی ساکن در خانه، فاصله خانوار، تعداد افراد دارای گواهی

تا مدرسه، درک والدين از زمانی صرف شده برای سفر بین خانه 

 آموز به مدرسه نشان داده شد.ايمنی با شیوه سفر دانش

با توجه به نتايج سیاست های چون تشويق والدين به استفاده از 

آموز را تواند دانشهای خود میسفرهای فعال در اغلب رفت و آمد

ترغیب به استفاده از الگوهای فعال جهت رفت و آمد بین مدرسه و 

های که ارتباط اجتماعی درون محله را کند. تقويت فعالیت خانه

دهد. همچنین بهسازی و بهبود وضعیت و کیفیت معابر ارتقاء می

عال های فتواند والدين را به ترغیب فرزندان به استفاده از حالتمی

دين با هايی از والتوان با تشگیل گروهسفر تشويق کند. همچنین می

ند کنها در يک مدرسه تحصیل میفرزندان آنپذير که شغل انعطاف

روی کودکان استفاده کرد، و هم مسیر هستند جهت افزايش پیاده

بدين گونه که در هر گروه به صورت برنامه ريزی شده والدين به 

آموزان را تا مدرسه به صورت عنوان يک نگهبان و همراه، دانش

ه کاهش نگرانی کنند. در اين برنامه عالوروی همراهی میپیاده

والدين از امنیت و ايمنی کودک خود در مسیر رفت و آمد به مدرسه 

توان روی کودکان منجر خواهد شد. همچنین میبه افزايش پیاده

آموزان هم مسیر از يک مدرسه نیروهايی را جهت همراهی دانش

آموزش داده تا کودکان را تا مدرسه به صورت پیاده همراهی کنند 

زمانی موثر خواهد بود که مدارس با توجه به شعاع اين برنامه 

 آموز کرده باشد. نام دانشعملکرد مدرسه ابتدايی اقدام به ثبت

دی و های کالباز جمله پیشنهاد برای تحقیقات آتی، بررسی شاخص

فرم شهری اطراف خانه و مدرسه در شعاع های متفاوت)به عنوان 

طراحی شهری از جمله ها متر( مانند کیفیت 811يا  011مثال 

سبزينگی معابر منتهی به مدرسه، حجم ترافیکی معابر، مبلمان شهری 

ای هبندی فضا، خدمات و دسترسیمحیط همچنین بررسی پیکره

های آموز است. همچنین بررسی ويژگیاطراف خانه و مدرسه دانش

آموز از آن برای رفتن به مدرسه محیطی مسیر يا مسیرهايی که دانش

ری تتواند نتايج جامع و دقیقکند میبرگشت از مدرسه استفاده میيا 

 آموزان به مدرسه ارائه دهد.را از عوامل موثر بر سفر فعال دانش

 سپاسگزاری .7

از همکاری صمیمانه مسئوالن اداره کل آموزش و پرورش شیراز، 

آموزان و مديران و معلمان مدارس مورد نمونه و همچنین دانش

آموزا که به سهم خود در تکمیل پرسشنامه و اتمام والدين دانش

 شود.مطالعه نويسندگان را ياری کردند، سپاسگزاری می

 هانوشتپی .1

1. Mode Choice 

2. Physical and mental well- being 

3. Physical Activity 

4. Global recommendations on physical activity 

for health 
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5. Moderate to vigorous physical activity 

6. Car-sharing 

پذير در اين مطالعه والدينی هستند که در منظور از شغل انعطاف .7

زمان شروع و اتمام مدرسه فرزند خود محدوديت جهت ترک کار 

دکان خود را همراهی کنند، مانند: توانند کوخود نداشته و می

و ...  دارانمغازه داران، خانهرانندگان تاکسی، بازنشستگان، بیکاران، 

پذير منظور والدينی هستند که جهت های غیر انعطاف. همچنین شغل

ترک کار دارای محدوديت هستند و بايد در ساعت و زمان مشخصی 

های در محل کار حاضر باشند، مانند کارمندان دولتی و شرکت

 .غیرهخصوصی و 

در نظر گرفتن هدف  الگوی غالب سفر والدين در طول روز، بدون .8

 سفر.

 منابع .3

 تأثیر  "(.3117) .م ،فالح زواره ،.ا ،ممدوحی ،.س ،داودی

ــبـت به پیاده      روی کودکان در نگرش والـدين در تمـايـل آنهـا نسـ

 ، ص3.3، شماره 10.2، دوره مهندسی عمران . "سـفرهای تحصیلی 

314-17. 

 

 تحلیل عوامل موثر "(. 3113) .و ضمیری، م .سلطانی، ع

.نشــريه علمی "آموزان دبســتانیانتخاب روش انجام ســفر دانشبر 

-371 ، ص00، شــماره37پژوهشــی جغرافیا و برنامه ريزی، ســال 

213. 

 

  ــگــاه مرکز مطــالعــات حمــل و نقــل و ترافیــک دانشـ

ــیراز ــازی مطالعات جامع حمل و نقل و "(.3111)ش طرح بهنگام س

و نقل و مرکز مطالعات حمل شیراز:  ."ترافیک درون شـهری شیراز 

 .ترافیک دانشگاه شیراز

 

  تحلیل نگرش  "(.3110) .م ،مهدی زاده و .ا ،ممـدوحی

آموزان به مدرسه با تاکید والدين نسـبت به ايمنی در سفرهای دانش 

، سـال هفتم، شـماره   فصـلنامه مهندسـی حمل و نقل   ."رویبر پیاده

 .111-112 دوم، ص

 

 م ،مهدی زاده و .ا ،شريعت مهیمنی ،.ا ،ممدوحی. 

نقش توأم فاصله و مالکیت خودرو بر انتخاب شیوه سفر "(.3117)

، ص. 2.2، شماره 10.2، دوره مهندسی عمران ".آموزان ابتدايیدانش

01-11. 

 

 (.3110م. ) ،فالح زوارهو  .م ،مهدی زاده ،.ا ،ممدوحی" 

 ."يک مدل تصمیم والدين برای شیوه سفر تحصیلی کودکان دبستانی

-378 ، صاول، سال هفتم، شماره ل و نقلفصلنامه مهندسی حم

347. 

 

 های حمل و مدل انتخاب شیوه "(.3111) .مهدی زاده، م

آموزان دبستانی )مطالعه موردی شهر نقلی سفرهای تحصیلی دانش

نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: امیررضا ، پايان"رشت(

 مهندسی، گروه مهندسی عمران و-ممدوحی،تهران: دانشکده فنی

 محیط زيست، دانشگاه تربیت مدرس.
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و درجه کارشناسی  اصفهاناز دانشگاه  3174را در سال  مهندسی عمرانی، درجه کارشناسی در رشته سلطان یعل

موفق به کسب  3181اخذ نمود. در سال  شیرازرا از دانشگاه  3181در سال ريزی شهری برنامه ارشد در رشته

ی های پژوهشگرديد. زمینهاسترالیای جنوبی آداليد از دانشگاه شهرسازی و طراحی شهری درجه دکتری در رشته 

 ازشیر ی با مرتبه استاد در دانشگاهال حاضر عضو هیات علمبوده و در ح حمل و نقل پايدارمورد عالقه ايشان 

  است.

 

 رتبهسلمان فارسی با از دانشگاه  3110را در سال  مهندسی شهرسازی، درجه کارشناسی در رشته مسعود جوادپور

اخذ نمود.  شیرازرا از دانشگاه    3118در سال   ريزی شهریبرنامهو درجه کارشناسی ارشد در رشته  ممتاز

  .استو توسعه پايدار  حمل و نقل پايدار های پژوهشی مورد عالقه ايشانزمینه

 

از دانشگاه يزد و درجه کارشناسی  3111، درجه کارشناسی در رشته مهندسی شهرسازی را در سال فاطمه شمس

ضر دانشجوی دکتری از دانشگاه شیراز اخذ نمود و در حال حا 3114ارشد در رشته طراحی شهری را در سال 

و ادراک  های پژوهشی مورد عالقه ايشان حمل و نقل پايدارشهرسازی در دانشگاه تربیت مدرس است. زمینه

  است. محیطی 

 

و درجه کارشناسی شیراز از دانشگاه  3147 را در سال علوم اجتماعیکارشناسی در رشته ، درجه محمد رضا بذرگر

موفق به کسب   3178اخذ نمود. در سال  تهرانرا از دانشگاه  3173در سال   ريزی شهریبرنامهارشد در رشته 

ی ن بهسازی و نوسازهای پژوهشی مورد عالقه ايشاگرديد. زمینه تهراناز دانشگاه  شهرسازیدرجه دکتری در رشته 

  است.شیراز  استاديار در دانشگاهبوده و در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه  شهری

 

 

 

 


