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چکيد ه:
پياده روی  با  بلوغ فکری کودکان  لزوم کاهش تراکم خودروها و آلودگی هوا بويژه در محدوده مدارس، ضرورت استقالل شخصيت و 

به مدرسه و همچنين لزوم افزايش تحرک فيزيکی و مقابله با چاقی کودکان، از جمله عواملی هستند که توجه به انتخاب شيوه سفرهای 

تحصيلی کودکان را اجتناب ناپذير می سازد. توجه کمتر پژوهشگران به سفرهای تحصيلی ازجمله  رفتار سفر تحصيلی دانش آموزان دبستانی 

و تفاوت ها و پيچيدگی های مربوطه موجب شد تا در اين مطالعه عوامل اثرگذار بر تصميم و نظر والدين در انتخاب شيوه  سفر به مدرسه 

برای کودکان دبستانی مورد بررسی قرار گيرد. تعداد 290 پرسشنامه بين دانش آموزان چهار مدرسه ابتدايی دخترانه و پسرانه دولتی 

و غيردولتی ناحيه يک آموزش و پرورش  شهر رشت جهت گردآوری داده های اقتصادی- اجتماعی با انتخاب شيوه های سفر به مدرسه 

بر اساس نظر والدين توزيع گرديد. بااستفاده از داده ناهمفزون و نرم افزار NLOGIT4، مدل لوجيت چندگانه انتخاب شيوه های سفر به 

مدرسه شامل استفاده از سرويس مدرسه، خودروی شخصی والدين و پياده روی دانش آموز با داده های 162 پرسشنامه پااليش شده معتبر، 

حاکی از اثرگذاری متغيرهای تعداد خودروی شخصی خانوار، وضعيت شغلی پدر، درآمد خانوار، جنسيت، فاصله زمانی خانه تا مدرسه و 

ميزان ورزش کردن والدين در هفته برای نمونه تحقيق است. لذا سياست هايی همچون تشويق والدين به ورزش کردن و وجود مدارس با 

کيفيت آموزشی مناسب در کل ناحيه ازجمله سياست های کاربردی از سوی آموزش و پرورش به منظور افزايش احتمال انتخاب شيوه های 

فعال )غيرموتوری( سفر مثل پياده روی از سوی والدين نسبت به انتخاب شيوه های موتوری جهت رفع مشکالت تراکم خودروها، آلودگی 

هوا، کاهش استقالل کودکان و افزايش چاقی کودکان نمونه تحقيق است. 

واژههایکلیدی: انتخاب شيوه سفر تحصيلی کودکان، دانش آموزان دبستانی، مدل لوجيت چندگانه، تصميم والدين
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1. مقدمه
به طور گسترده  اهداف مختلف،  با  بزرگساالن  رفتار سفر  تاکنون 

بررسی  شهری  پژوهشگران  و  نقل  و  حمل  برنامه ريزان  توسط 

شده  و مدل های مفهومی زيادی به اين منظور توسعه يافته است 

 Saelens, Sallis and Frank, 2003 Moudon and Lee,[

2003;[. در مقابل، به رفتار سفرهای تحصيلی کودکان و نوجوانان 

توجه کمتری شده است. از جمله داليلی که موجب توجه بيشتر 

به سفرهای تحصيلی دانش آموزان دبستانی می شود آن است که 

کودکان در مرحله  يادگيری زندگی خود به سر می برند و سفرهای 

فرهنگی  و  فکری  بلوغ  رشد  در  بزرگی  سهم  می تواند  آموزشی 

از  باشد.  داشته  می کنند(  سفر  مستقل  زمانی که  )مخصوصًا  آنان، 

بروز  احتمال  همچون  مشکالتی  آموزشی  سفرهای  ديگر،  طرف 

و  شروع  ساعات  در  مدارس  حريم  در  ترافيک  تراکم  تصادف، 

پايان مدارس و آلودگی هوا را به همراه دارد. بويژه دانش آموزان 

کوچک تر، اغلب بازيگوش هستند و در بيشتر موارد هيچ ديدی 

نسبت به خطرات ترافيکی ندارند. اين عامل موجب تراکم ترافيک 

با  والدين  همراهی  آن  نتيجه  که  می گردد  مدارس  نزديکی  در 

خودروهای شخصی برای رساندن کودکان به مدارس و بالعکس 

است. همچنين سفر با شيوه های غير موتوری توسط دانش آموزان 

می شود.  کودکان  چاقی  از  جلوگيری  و  سالمتی  تداوم  باعث 

مک ميالن در سال 2005، رفتار سفر به مدرسه را حاصل فرآيند 

تصميم گيری والدين دانست و متغيرهايی همانند فاصله از خانه 

تا مدرسه را برای تبيين رفتار انتخاب شيوه  سفر به مدرسه برای 

که  داد  نشان  وی   .]McMillan, 2005[ کرد  ارائه  دانش آموزان 

ويژگی های اقتصادی-  اجتماعی و در اختيار بودن انواع شيوه های 

سفر به مدرسه )مثاًل دسترسی به اتومبيل شخصی( بر رفتار سفر به 

مدرسه اثر می گذارند. همچنين، ويژگی  فاصله به طور غير مستقيم بر 

انتخاب شيوه با محدود کردن گزينه های حمل و نقلی خانوار )مثاًل 

افزايش فاصله خانه تا مدرسه( اثر می گذارد. چارچوب ارائه شده 

توسط مک ميالن بيشتر بر رفتار سفر دانش آموزان جوان تر تمرکز 

تصميم گيری  در  کليدی  نقش  والدين  سفرها  اين  در  زيرا  دارد، 

از  متفاوت،  چارچوبی  در  همکاران  و  پانتر  دارند.  سفر  شيوه  

)فعال(  غيرموتوری  رفتار سفر  بر  تمرکز  با  چارچوب مک ميالن 

در  دو  هر  فرزندان،  و  والدين  که  نهادند  بنا  فرضيه ای  نوجوانان 

 Panter, 2008[ فرآيند تصميم گيری شيوه سفر مشارکت داشتند

Jones and van Sluijs,[. مک دونالد در سال 2008 ، کوپرمن و 

هت در سال 2010 اين فرضيه را مطرح کردند که والدين درباره  

همراهی فرزندان خود به مدرسه )در مقابل سفر مستقل فرزندان( 

نهايی شيوه   تصميم گيرنده  کار خويش،  به محل  رفتن  دغدغه  و 

صورت  در  که  مشاهده  شد  همچنين  هستند.  دانش آموزان  سفر 

همراهی والدين، تمايل بيشتر با انتخاب وسيله  نقليه والدين است 

.]Copperman and Bhat, 2010, McDonald, 2008a[

تصميم سفر به مدرسه شامل دو بعد )انتخاب( است: 1- انتخاب 

سفر  شيوه های  بين  انتخاب   -2 و  همراهی  بدون  و  با  سفر  بين 

دوچرخه(  خانوار،  شخصی  وسيله  پياده روی،  )همانند  موجود 

درک شده  اهميت   .],Mitra, Buliung and Faulkner  2010[

سفرهای با همراهی، می تواند بين خانوارها متفاوت باشد. در کل 

اجتماعی-  همچون  بخش هايی  در  می تواند  خانوار  ويژگی های 

اثرگذار  خانوار  سفر  رفتار  بر  اقتصادی  ويژگی های  و  جمعيتی 

باشد، زيرا اوالً، هنجارهای اجتماعی و فرهنگی می تواند بر رفتار 

 McAlister, Perry and Parcel,[ سفر به مدرسه اثرگذار باشد

مثال  برای   .]2008; Mitra, Buliung and Faulkner, 2010

گزينه های جابجايی برای خانوارها )مثل دسترسی به وسيله  نقليه 

شخصی که مربوط به وضعيت اقتصادی خانوار است( و همچنين 

سفر  شيوه های  برخی  از  استفاده  در  محدوديت ها  و  تسهيالت 

)مثل دسترسی به حمل و نقل همگانی( می تواند در انتخاب شيوه 

 McMillan, 2005; Panter, Jones[ سفر نقش مهمی ايفا کند

ثانيًا،   .]and van Sluijs, 2008; Sidharthan et al. 2011
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مشارکت خانوارها در فعاليت ها در مکان ها و زمان های مختلف، 

می تواند سفر مستقل دانش آموزان )پياده روی( يا انتخاب شيوه های 

غيرپياده روی برای سفر به مدرسه را ممکن يا محدود سازد. برای 

خانوار  پدر  است  ممکن  آسودگی خاطر  و  راحتی  به خاطر  مثال 

در مسير سفر به محل کار، فرزند خود را با خودروی شخصی به 

 .]Faulkner et al.2010; McDonald, 2008b[ مدرسه برساند

در حالی که در يک خانوار ديگر که دارای چند فرزند دانش آموز 

تا مدرسه  را  فرزندان  نتواند همه  پدر شاغل ممکن است  است، 

همراهی کند و ممکن است به آنان اجازه  دهد تا پياده و با يکديگر 

به مدرسه بروند. اگر پدر در زمان عزيمت دانش آموز به مدرسه 

به  تنها  بيشتری  احتمال  با  فرزند  باشد،  نداشته  خانه حضور  در 

مدرسه می رود ]Mitra, Buliung and Roorda, 2010[. الگوی 

تحصيلی  سفرهای  شيوه  انتخاب  جمله  )از  خانوار  يک  فعاليت 

اقتصادی-  ويژگی های  تأثير  تحت  دبستانی(  کودکان  برای 

اجتماعی و گزينه های موجود برای جابجايی قرار دارد. همچنين 

سفر دانش آموز به مدرسه ممکن است الگوی سفر بزرگساالن را 

با  برای همراهی  پدر خانوار ممکن است  قرار دهد.  تأثير  تحت 

کار  پايان  و  شروع  ساعات  با  را  خود  کاری  ساعات  دانش آموز 

دانش آموز وفق دهد. بويژه زمانی که رساندن فرزند به مدرسه از 

نظر پدر بسيار مهم تصور شود ]Lin and Chang, 2010[. شيوه  

سفر همراهی به مدرسه به احتمال زياد وابسته به شيوه  سفر کاری 

 Vovsha and Petersen,[ است  والدين  فعاليت های  ديگر  و 

به مدرسه می تواند  تنهايی  به  2005[. در مقابل، سفر دانش آموز 

پياده روی، دوچرخه سواری، وسايل حمل و  به صورت شيوه های 

نقل همگانی يا سرويس مدرسه و پياده روی به تنهايی، با والدين و 

دوستان باشد ]Zwerts et al, 2010[. بسياری از عوامل اثرگذار 

مورد  گذشته  مطالعات  براساس  تحصيلی  سفر  شيوه  انتخاب  در 

McMillan, 2005; Mc- گرفته اند  قرار  شناسايی  و  ]بررسی 

 Donald, 2008b; Mitra, Buliung and Faulkner, 2010;

Sidharthan et al, 2011[. اين عوامل شامل ويژگی دانش آموز 

Yarlagada and Srinivasa, 2008; Vov- جنسيت  و  ])سن 

sha and Petersen, 2005[(، ويژگی پدر و مادر )تحصيالت، 

خانوار،  ويژگی  رانندگی،  گواهينامه  دارابودن  و  شغلی  وضعيت 

McDon- ]ويژگی اقتصادی- اجتماعی( و ويژگی مدرسه است 

 .]ald, 2008b; Yalagada and Srinivasa, 2008

مطالعه  داخلی(  تحقيقات  )مخصوصًا  تحقيقات  خأل  به  توجه  با 

نظر  و  تصميم  بر  مؤثر  عوامل  و  دغدغه ها  بررسی  به  حاضر 

والدين در انتخاب شيوه سفر در ميان کودکان دبستانی بر اساس 

متغيرهاي اقتصادی- اجتماعی1 پرداخته و به دنبال يافتن عوامل 

مؤثر در انتخاب شيوه  سفر دانش آموزان دبستانی براساس داده های 

انتخاب  مدل  از  استفاده  با  و  پرسشگری  از  حاصل  ناهمفزون 

گسسته از نوع لوجيت چندگانه )با نرم افزار NLOGIT4( است. 

به طور خاص ، معموالً دانش آموزان با سن کمتر در انتخاب شيوه  

تصميم  و  ندارند  تصميم گيری  استقالل  مدرسه  به  خود  سفر 

والدين  برای  عميق  چالشی  مدرسه،  به  سفر  شيوه   انتخاب  برای 

و  تحقيق  روش  تبيين  به  ادامه  در  است.  دبستانی  دانش آموزان 

فرآيند پرسش گری، گردآوری و توصيف داده ها، مدل و يافته های 

آن پرداخته خواهد شد. 

2. روش  تحقيق
انتخاب  مدل سازی  در  گسترده ای  به طور  لوجيت  مدل های 

گزينه ها مورد استفاده قرار می گيرد )به دليل شکل بسته و سادگی 

پرکاربردترين  از  چندگانه  لوجيت  مدل های  بويژه  محاسبات(. 

مدل های انتخاب گسسته است. در مدل های لوجيت برای نشان-

که  می شود،  استفاده  مطلوبيت  مفهوم  از  گزينه ها  جذابيت  دادن 

برگرفته از ويژگی های گزينه ها و افراد تصميم گير است. فرم کلی 

تابع مطلوبيت به صورت رابطه )1( است:

3 
 

های گزینه اجتماعی و -های اقتصادیتحت تأثیر ویژگی)از جمله انتخاب شیوه سفرهای تحصیلی برای کودکان دبستانی( خانوار 
 .را تحت تأثیر قرار دهدالگوی سفر بزرگساالن  ممکن استآموز به مدرسه موجود برای جابجایی قرار دارد. همچنین سفر دانش

 بویژه .آموز وفق دهددانش کار ساعات کاری خود را با ساعات شروع و پایانآموز ممکن است برای همراهی با دانشپدر خانوار 
سفر همراهی به مدرسه به  . شیوه[Lin and Chang, 2010] بسیار مهم تصور شود از نظر پدر زمانی که رساندن فرزند به مدرسه

[. در مقابل، سفر Vovsha and Petersen, 2005د ]باشهای والدین میسفر کاری و دیگر فعالیت احتمال زیاد وابسته به شیوه
سواری، وسایل حمل و نقل همگانی یا سرویس روی، دوچرخههای پیادهصورت شیوههتواند بآموز به تنهایی به مدرسه میدانش

در انتخاب شیوه سفر عوامل اثرگذار از  بسیاری[. Zwerts et al, 2010ن باشد ]روی به تنهایی، با والدین و دوستامدرسه و پیاده
 ,McMillan, 2005; McDonald, 2008b; Mitraاند ]مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتهبراساس مطالعات گذشته تحصیلی 

Buliung and Faulkner, 2010; Sidharthan et al, 2011و جنسیتآموز )سن [. این عوامل شامل ویژگی دانش [Yarlagada 

and Srinivasa, 2008; Vovsha and Petersen, 2005]بودن گواهینامه ادر )تحصیالت، وضعیت شغلی و دارا(، ویژگی پدر و م
 ,McDonald, 2008b; Yalagada and Srinivasa] است ( و ویژگی مدرسهاجتماعی -، ویژگی خانوار، ویژگی اقتصادیرانندگی

2008] . 

والدین  و نظرعوامل مؤثر بر تصمیم ها و دغدغه)مخصوصاً تحقیقات داخلی( مطالعه حاضر به بررسی  با توجه به خأل تحقیقات
پرداخته و به دنبال یافتن عوامل مؤثر در  0اجتماعی -در انتخاب شیوه سفر در میان کودکان دبستانی بر اساس متغیرهای اقتصادی

حاصل از پرسشگری و با استفاده از مدل انتخاب گسسته از ناهمفزون های آموزان دبستانی براساس دادهسفر دانش انتخاب شیوه
سفر خود به  آموزان با سن کمتر در انتخاب شیوه، معموالً دانشطور خاصاست. به (NLOGIT4افزار )با نرم نوع لوجیت چندگانه

وزان دبستانی آملشی عمیق برای والدین دانشسفر به مدرسه، چا گیری ندارند و تصمیم برای انتخاب شیوهمدرسه استقالل تصمیم
  د شد.خواهپرداخته های آن ، مدل و یافتههاتوصیف دادهگری، گردآوری و فرآیند پرسشبه تبیین روش تحقیق و  است. در ادامه

 تحقیق روش .5
)به دلیل شکل بسته و سادگی گیرد ها مورد استفاده قرار میانتخاب گزینه سازیمدلای در طور گستردهههای لوجیت بمدل

ادن دهای لوجیت برای نشان. در مدلاست گسسته انتخاب هایمدل پرکاربردترین از چندگانه لوجیت هایمدل بویژه .محاسبات(
لی تابع گیر است. فرم کها و افراد تصمیمهای گزینهشود، که برگرفته از ویژگیها از مفهوم مطلوبیت استفاده میجذابیت گزینه

 ( است:0صورت رابطه )همطلوبیت ب

(0) 𝑈𝑈𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖 

  

  که در آن:

𝑈𝑈𝑖𝑖  تابع مطلوبیت تصادفی گزینه :i 

𝑉𝑉𝑖𝑖  بخش قطعی تابع مطلوبیت گزینه :i 

𝑒𝑒𝑖𝑖           بخش تصادفی تابع مطلوبیت گزینه :i 

 Ben Akiva and] لرمن و آکیوا بن توسط آن جزئیات که شده گذاریپایه بیشینه مطلوبیت تئوری براساس لوجیت هایمدل

Lerman, 1993] گزینه  انتخاب احتمال مدل این در خالصه، طور به. است شده کشیده بحث بهnفرد توسط ام iمیان در امM  
 .[Train, 2009شود ]می محاسبه( 5) یرابطه از گزینه

                                                      )1(

یک مدل تصميم والدین برای شيوه سفر تحصيلی کودکان دبستانی
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که در آن: 

i تابع مطلوبيت تصادفی گزينه : Ui

i بخش قطعی تابع مطلوبيت گزينه : Vi

i بخش تصادفی تابع مطلوبيت گزينه : ei

مدل های لوجيت براساس تئوری بيشينه مطلوبيت پايه گذاری شده 

Ben Akiva and Ler- ]که جزئيات آن توسط بن آکيوا و لرمن 

man, 1993[ به بحث کشيده شده است. به طور خالصه، در اين 

مدل احتمال انتخاب گزينه nام توسط فرد iام در ميان M  گزينه 

.]Train, 2009[ از رابطه ی )2( محاسبه می شود
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           𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝 (𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 )
∑ 𝑚𝑚 ∈ 𝑀𝑀 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝 (𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖) 

 که در آن:

in 𝑉𝑉  :گزینه مطلوبیت تابع n فرد برای i 

im 𝑉𝑉  :گزینه مطلوبیت تابع m فرد برای i 

inp  :گزینه احتمال انتخاب n فرد برای i 

M  :فرد برای دسترس در هایشیوه مجموعه i 
 

 

 

 

 توزیع و خطاها، توزیع بودنمستقل خطا، گامبل توزیع شامل که است استوار خطا پارامتر برای فرض سه براساس لوجیت مدل
تمال اححاضر در مطالعه  .شوندمی گرفتهنظردر لوجیت هایمدل ساختار برای مهم فرض سه عنوان به سه این .است خطاها یکسان

روی، سرویس مدرسه توسط والدین و متغیرهای اثرگذار بر توابع مطلوبیت هرکدام از های خودروی شخصی، پیادهانتخاب شیوه
 گرفت.ها با استفاده از مدل لوجیت چندگانه مورد بررسی قرارگزینه

 ρ2میزان برازندگی مدل از شاخص منظور ارزیابیهای پرداخت مدل لوجیت استفاده از روش بیشینه احتمال است که بهیکی از روش
علت آن که مشاهدات در این خطی است. دقت شود که به های روندگرایدر مدل R2مشخصاتی شبیه  شود که دارایاستفاده می

 جایبه اما. کرد برای آن تعریف R2توان همانند روش کمینه مجموع مربعات خطا مقدار ضریب تشخیص روش گسسته است، نمی
R2 از کمیتی مشابه با نماد  در روش کمینه مجموع مربعات خطا، در اینجاρ2 هایی با برای مقایسه مدل شود. همچنین،استفاده می

ρcسهم بازار مختلف از متغیر 
 دهند:های خوبی برازش مدل را نشان میشاخص 4و  3روابط  شود.استفاده می 2

(3) 𝜌𝜌2 = 𝐿𝐿𝐿𝐿(0) − 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝛽𝛽)
𝐿𝐿𝐿𝐿(0)  

 که در آن، 

: LL(0) برابر، سهم ازا به احتمال لگاریتم 

: LL(β) همگرایی است. در احتمال لگاریتم 

اند و های مشخص تخمین زده شدهنیز بین صفر و یک است و در مقایسه دو مدل که هر دو بر روی یک سری داده ρو مقدار 
 تر است.بیشتر مناسب ρ توان گفت مدل با ها نیز مشابه است میمجموعه انتخاب آن

(4) ρ𝑐𝑐
2 = 1 − 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝛽𝛽)

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑐𝑐) 

 که در آن :

: 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑐𝑐) بازار است و مقدار  سهم ازا به احتمال لگاریتم𝜌𝜌𝑐𝑐 مقادیر نیز بین صفر و یک است .𝐿𝐿𝐿𝐿(0)  و𝐿𝐿𝐿𝐿(𝛽𝛽)  نیز همانند قبل
 .[Train, 2009] است

 ی تحقیقهاداده .9
 طالعه حاضرمنمونه مورد آموزان دبستانی توسط والدین در منظور شناسایی عوامل مرتبط با انتخاب شیوه سفر تحصیلی دانشبه

ت شهر رشکالن آموزش و پرورش یکناحیه  مدارس ابتداییآموزان دانشاز بین  )با استفاده از اعداد تصادفی( صادفینمونه ت

                               )2(

که در آن:

i برای فرد n تابع مطلوبيت گزينه :Vin

i برای فرد m تابع مطلوبيت گزينه : Vim

i برای فرد n احتمال انتخاب گزينه : Pin

i مجموعه شيوه های در دسترس برای فرد : M

استوار است  پارامتر خطا  برای  براساس سه فرض  لوجيت  مدل 

که شامل توزيع گامبل خطا، مستقل بودن توزيع خطاها، و توزيع 

يکسان خطاها است. اين سه به عنوان سه فرض مهم برای ساختار 

مدل های لوجيت در نظر گرفته می شوند. در مطالعه حاضر احتمال 

انتخاب شيوه های خودروی شخصی، پياده روی، سرويس مدرسه 

هرکدام  مطلوبيت  توابع  بر  اثرگذار  متغيرهای  و  والدين  توسط 

بررسی  مورد  چندگانه  لوجيت  مدل  از  استفاده  با  گزينه ها  از 

قرار گرفت.

يکی از روش های پرداخت مدل لوجيت استفاده از روش بيشينه 

احتمال است که به منظور ارزيابي ميزان برازندگي مدل از شاخص

مدل هاي  در   R2 شبيه  مشخصاتي  داراي  که  مي شود  استفاده   ρ2

مشاهدات  که  آن  به علت  که  شود  دقت  است.  روندگراي خطي 

در اين روش گسسته است، نمي توان همانند روش کمينه مجموع 

تعريف کرد.  آن  براي   R2 مقدار ضريب تشخيص  مربعات خطا 

اما به جاي R2 در روش کمينه مجموع مربعات خطا، در اينجا از 

مقايسه  براي  استفاده مي شود. همچنين،   ρ2 نماد  با  کميتي مشابه 

مي شود.  استفاده   
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متغير  از  مختلف  بازار  سهم  با  مدل هايي 

روابط 3 و 4 شاخص های خوبی برازش مدل را نشان می دهند:
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𝐿𝐿𝐿𝐿(0)  

 که در آن، 
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                                        )3(

که در آن، 

: لگاريتم احتمال به ازا سهم برابر،
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ت شهر رشکالن آموزش و پرورش یکناحیه  مدارس ابتداییآموزان دانشاز بین  )با استفاده از اعداد تصادفی( صادفینمونه ت

 و 

4 
 

 (5) 

 

           𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝 (𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 )
∑ 𝑚𝑚 ∈ 𝑀𝑀 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝 (𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖) 

 که در آن:

in 𝑉𝑉  :گزینه مطلوبیت تابع n فرد برای i 

im 𝑉𝑉  :گزینه مطلوبیت تابع m فرد برای i 

inp  :گزینه احتمال انتخاب n فرد برای i 

M  :فرد برای دسترس در هایشیوه مجموعه i 
 

 

 

 

 توزیع و خطاها، توزیع بودنمستقل خطا، گامبل توزیع شامل که است استوار خطا پارامتر برای فرض سه براساس لوجیت مدل
تمال اححاضر در مطالعه  .شوندمی گرفتهنظردر لوجیت هایمدل ساختار برای مهم فرض سه عنوان به سه این .است خطاها یکسان

روی، سرویس مدرسه توسط والدین و متغیرهای اثرگذار بر توابع مطلوبیت هرکدام از های خودروی شخصی، پیادهانتخاب شیوه
 گرفت.ها با استفاده از مدل لوجیت چندگانه مورد بررسی قرارگزینه

 ρ2میزان برازندگی مدل از شاخص منظور ارزیابیهای پرداخت مدل لوجیت استفاده از روش بیشینه احتمال است که بهیکی از روش
علت آن که مشاهدات در این خطی است. دقت شود که به های روندگرایدر مدل R2مشخصاتی شبیه  شود که دارایاستفاده می

 جایبه اما. کرد برای آن تعریف R2توان همانند روش کمینه مجموع مربعات خطا مقدار ضریب تشخیص روش گسسته است، نمی
R2 از کمیتی مشابه با نماد  در روش کمینه مجموع مربعات خطا، در اینجاρ2 هایی با برای مقایسه مدل شود. همچنین،استفاده می

ρcسهم بازار مختلف از متغیر 
 دهند:های خوبی برازش مدل را نشان میشاخص 4و  3روابط  شود.استفاده می 2

(3) 𝜌𝜌2 = 𝐿𝐿𝐿𝐿(0) − 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝛽𝛽)
𝐿𝐿𝐿𝐿(0)  

 که در آن، 

: LL(0) برابر، سهم ازا به احتمال لگاریتم 

: LL(β) همگرایی است. در احتمال لگاریتم 

اند و های مشخص تخمین زده شدهنیز بین صفر و یک است و در مقایسه دو مدل که هر دو بر روی یک سری داده ρو مقدار 
 تر است.بیشتر مناسب ρ توان گفت مدل با ها نیز مشابه است میمجموعه انتخاب آن

(4) ρ𝑐𝑐
2 = 1 − 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝛽𝛽)

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑐𝑐) 

 که در آن :

: 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑐𝑐) بازار است و مقدار  سهم ازا به احتمال لگاریتم𝜌𝜌𝑐𝑐 مقادیر نیز بین صفر و یک است .𝐿𝐿𝐿𝐿(0)  و𝐿𝐿𝐿𝐿(𝛽𝛽)  نیز همانند قبل
 .[Train, 2009] است

 ی تحقیقهاداده .9
 طالعه حاضرمنمونه مورد آموزان دبستانی توسط والدین در منظور شناسایی عوامل مرتبط با انتخاب شیوه سفر تحصیلی دانشبه

ت شهر رشکالن آموزش و پرورش یکناحیه  مدارس ابتداییآموزان دانشاز بین  )با استفاده از اعداد تصادفی( صادفینمونه ت

بين صفر و يک است. مقادير 

.]Train, 2009[ قبل است

3. داده های تحقيق
تحصيلی  سفر  شيوه  انتخاب  با  مرتبط  عوامل  شناسايی  به منظور 

دانش آموزان دبستانی توسط والدين در نمونه مورد مطالعه حاضر 

نمونه تصادفی )با استفاده از اعداد تصادفی( از بين دانش آموزان 

رشت  کالن شهر  پرورش  و  آموزش  يک  ناحيه  ابتدايی  مدارس 

انتخاب شد. فرآيند جمع آوری داده در ارديبهشت ماه سال 1392 

بين دانش آموزان مقاطع اول، دوم و سوم دبستان انجام شد. تعداد 

و  پسرانه  غيردولتی،  دولتی،  مدرسه  چهار  بين  پرسشنامه   290

دخترانه توزيع گرديد. شکل 1 محدوده  مورد مطالعه و موقعيت 

اميررضا ممدوحی، ميالد مهدی زاده، محسن فالح زواره
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مدارس را در شهر رشت نشان می دهد. 

به منظور بررسی رفتار نمونه مورد تحقيق، تعداد 100 پرسشنامه 

بين دانش آموزان پسر مدرسه دولتی حجتی )34/48 درصد(، 92 

بين دانش آموزان دختر مدرسه دولتی فهميده )31/72  پرسشنامه 

درصد(، 60 پرسشنامه بين دانش آموزان پسر از مدرسه غيرانتفاعی 

دختر  دانش آموزان  بين  نيز  عدد   38 و  درصد(   20/68( هدف 

مدرسه گلستان علم )13/1 درصد( پخش گرديد. مسئولين مدرسه 

دو روز به دانش آموزان فرصت دادند تا از پدر يا مادر بخواهند 

تا آن ها را تکميل کنند. در نهايت 200 پرسشنامه بازگردانيده شد 

)نرخ بازگشت %69(. پس از تحليل اوليه داده ها، پرسشنامه هايی 

و  شدند  گذاشته  کنار  مطالعه  از  داشتند  رفته2  ازدست  داده  که 

نمونه  ناهمفزون  مدل سازی  برای  معتبر  مشاهده   162 نهايت  در 

تحقيق استفاده شد. پرسش نامه طراحی شده دارای دو بخش کلی 

اقتصادی- اجتماعی و شيوه های حمل و نقلی سفر به مدرسه بود. 

اقتصادی- اجتماعی شامل سواالت کلی راجع به وضعيت  بخش 

بود.  دانش آموزان  و  والدين  ويژگی های  و  اجتماعی  اقتصادی، 

از   )42%( حدود  که  داد  نشان  فراوانی  تحليل  نتايج  از  برخی 

پايه  ميان آن ها توزيع شد دانش آموز  دانش آموزاني که فرم ها در 

اول دبستان بودند و پايه های دوم و سوم هر کدام )%29( را به خود 

اختصاص دادند. پسرها )51/2 درصد( و دخترها )48/8 درصد( 

نمونه3 را تشکيل می دادند. حدود )64/2 درصد( دانش آموزان از 

مدارس دولتی و )35/8 درصد( از مدارس غيردولتی بودند. 89/5 

درصد پدران و 52/5 درصد مادران دانش آموزان دارای گواهينامه 

فراوانی  تحليل  نتايج  از  خالصه ای   1 جدول  بودند.  رانندگی 

می دهد.  نشان  را  پژوهش  نمونه  اجتماعی  اقتصادی-  متغيرهای 

استفاده در مدل  متغيرهای مورد  جدول2 ضمن نحوه  کدگذاری 

لوجيت، نتايج تحليل آماری توصيفی داده های پژوهش را نيز نشان 

نقلی  و  حمل  شيوه های  درباره   پرسشنامه  بعدی  بخش  می دهد. 

انتخاب شده توسط والدين در سفر به مدرسه کودکان دبستانی بود 

که از ميان شيوه های سرويس مدرسه، خودروی شخصی خانوار 

و پياده روی، والدين شيوه  مورد استفاده کودکان خود را گزارش 

می کردند.

شکل1.محدودهموردمطالعه:ناحیهيکآموزشوپرورششهررشتوموقعیتمدارس

یک مدل تصميم والدین برای شيوه سفر تحصيلی کودکان دبستانی
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6 
 

 پژوهش 3اجتماعی نمونه -. نتایج تحلیل فراوانی متغیرهای اقتصادی8جدول 
 فراوانی )%( ویژگی فراوانی )%( ویژگی

 آموزپایه تحصیلی دانش
 اول دبستان
 دوم دبستان
 سوم دبستان

 
02 (45) 
42 (53) 
42 (53) 

تعداد خودروی شخصی 
 خانوار

0 
0 
5 

 
40  (2/54) 

002 (5/25) 
2 (0/3) 

 آموزجنسیت دانش
 پسر

 دختر
 
 

 
23 (5/20) 
23 (2/42) 

 
 

 درآمد خانوار
 خیلی کمتر از متوسط جامعه

 کمتر از متوسط جامعه
 همانند متوسط جامعه

 بیشتر از متوسط جامعه

 
3 (0/2) 
52 (4/02) 
050 (2/22) 
5 (5/0) 

 نوع مدرسه
 دولتی

 غیردولتی
 

 
004 (5/04) 
22 (2/32) 

 

 روی تا مدرسهزمان پیاده
 دقیقه 50مساوی و کمتر از 

 دقیقه 50بیشتر از 

 
20 (3/40) 
20 (0/23) 

 گواهینامه رانندگی پدر
 دارا بودن
 دارا نبودن

 
042 (2/23) 
02 (2/00) 

 گواهینامه رانندگی مادر
 دارا بودن
 دارا نبودن

 
22 (2/25) 
22 (2/42) 

 گواهینامه سایر افراد خانوار
 دارا بودن
 دارا نبودن

 
50  (00) 
030 (24) 

میزان ورزش والدین در یک 
 هفته

 نکردنورزش 
 کمتر از یک ساعت

 بین یک تا دو ساعت
 بین دو تا سه ساعت

 بیش از سه ساعت

 
 

35 (2/03) 
45 (3/52) 
42 (2/52) 
02 (0/00) 
52 (4/02) 

 وضعیت شغلی پدر 
 تمام وقت
 پاره وقت
 بازنشسته

 بیکار

 
30 (3/23) 
23 (2/35) 
0 (2/3) 
2 (3/4) 

 وضعیت شغلی مادر
 تمام وقت
 پاره وقت
 بازنشسته

 دارخانه

 
02 (2/00) 
50 (3/05) 
0 (0) 

052 (5/22) 

 تعداد موتور سیکلت پدر
0 
0 
5 
 یا بیشتر 3

 
024 (0/32) 
2 (3/4) 

0 (0) 
0 (0) 

 میزان تحصیالت پدر
 زیر دیپلم

 دیپلم و فوق دیپلم
 لیسانس و باالتر

 
22 (2/32) 
03 (0/45) 
32 (0/50) 

 میزان تحصیالت مادر
 زیر دیپلم

 و فوق دیپلمدیپلم 
 لیسانس و باالتر

 
23 (2/35) 
22 (4272) 
35 (2/03) 

 

 

 

جدول1.نتايجتحلیلفراوانیمتغیرهایاقتصادی-اجتماعینمونه3پژوهش

اميررضا ممدوحی، ميالد مهدی زاده، محسن فالح زواره
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جدول2.نتايجتحلیلآماریتوصیفیمتغیرهایمورداستفادهدرپژوهش

7 
 

 

 پژوهشمتغیرهای مورد استفاده در  توصیفی آمارینتایج تحلیل . 5جدول

 انحراف معیار میانگین توصیف متغیر
 200/0 42/0 دختر 0پسر /  0 جنسیت

 232/0 22/0 : سوم دبستان3: دوم دبستان / 5: اول دبستان / 0 مقطع تحصیلی
وضعیت گواهینامه 

 رانندگی پدر
 : گواهینامه رانندگی ندارد0: گواهینامه رانندگی دارد / 0

3/0 302/0 

وضعیت گواهینامه 
 رانندگی مادر

 : گواهینامه رانندگی ندارد0: گواهینامه رانندگی دارد / 0
25/0 200/0 

وضعیت گواهینامه 
 رانندگی سایر افراد

 : گواهینامه رانندگی ندارد0دارد / : گواهینامه رانندگی 0
00/0 302/0 

تعداد خودروی شخصی 
 در منزل

: خانوار یک خودروی 0:خانوار خودروی شخصی ندارد /0
 3: خانوار 3: خانوار دو خودروی شخصی دارد / 5شخصی دارد / 

 یا بیشتر خودروی شخصی دارد
22/0 425/0 

تعداد موتور سیکلت 
 شخصی پدر

: خانوار یک 0موتورسیکلت شخصی ندارد /:خانوار 0
: خانوار دو موتورسیکلت شخصی 5موتورسیکلت شخصی دارد / 

 یا بیشتر موتورسیکلت شخصی دارد 3: خانوار 3دارد / 
02/0 502/0 

 523/0 35/0 : بازنشسته و بیکار0وقت / :وضعیت شغلی پدر تمام وقت و پاره0 وضعیت شغلی پدر

 وضعیت شغلی مادر
: بازنشسته و 0وقت / :وضعیت شغلی مادر تمام وقت و پاره0

 بیکار
53/0 450/0 

 میزان تحصیالت پدر
: 0:زیر دیپلم و دیپلم و فوق دیپلم /0سطح تحصیالت پدر، 

 لیسانس و باالتر
55/0 403/0 

 میزان تحصیالت مادر
: 0:زیر دیپلم و دیپلم و فوق دیپلم /0سطح تحصیالت پدر، 

 باالترلیسانس و 
5/0 333/0 

 میزان درآمد خانوار
: 3: متوسط درآمد مردم / 5تر از متوسط درآمد مردم / : پایین0

: خیلی باالتر از متوسط درآمد 4باالتر از متوسط درآمد مردم / 
 مردم

22/5 225/0 

میزان ورزش کردن 
 والدین در هفته

: ورزش نکردن والدین در هفته، کمتر از یک ساعت ورزش 0
: 0کردن در هفته و بین یک تا دو ساعت ورزش کردن در هفته / 

بین دو تا سه ساعت ورزش کردن در هفته و بیش از سه ساعت 
 ورزش در هفته

52/0 443/0 

 روی ازفاصله زمانی پیاده
 خانه تا مدرسه

صورت متغیر هروی درک شده از خانه تا مدرسه بزمان پیاده
 پیوسته

32/55 02/00 

 423/0 30/0 : مدرسه غیرانتفاعی0: مدرسه دولتی / 0 نوع مدرسه

 
 سازیمدلتحلیل نتایج  .4

عیین عوامل تکه به طور مشخص در پی  است نظر والدینآموزان بر اساس هدف از این مطالعه تحلیلی بر شیوه سفر تحصیلی دانش
یس مدرسه، سروسازی شامل سفر به مدرسه در مدلهای است. گزینه نمونه تحقیق آموزان دبستانیدانش سفر بر انتخاب شیوهمؤثر 

یک مدل تصميم والدین برای شيوه سفر تحصيلی کودکان دبستانی
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4. تحليل نتایج مدل سازی
هدف از اين مطالعه تحليلی بر شيوه سفر تحصيلی دانش آموزان بر 

اساس نظر والدين است که به طور مشخص در پی تعيين عوامل 

تحقيق  نمونه  دبستانی  دانش آموزان  سفر  شيوه   انتخاب  بر  مؤثر 

سرويس  شامل  مدل سازی  در  مدرسه  به  سفر  گزينه های  است. 

مدرسه، خودروی شخصی خانوار و پياده روی بود. براساس شکل 

نمونه  نهايی  مدل  نتايج  می دهد  نشان  را  انتخاب  ساختار  که   2

تحقيق حاضر براساس داده ناهمفزون حاصل از پرسشگری است 

به طوری که هر پرسشنامه اين پژوهش، توسط والدين هر دانش آموز 

به منظور  مشاهدات  و  تحقيق  داده  پايگاه  اساس  و  شده  تکميل 

مدل سازی  است.  دانش آموزان(  )والدين  خانوار  مدل سازی، 

ناهمفزون نمونه موردی حاضر با نرم افزار NLOGIT4 صورت 

توجه  قابل  اثر  است.  شده  آورده   3 جدول  در  نتايج  که  گرفته 

تمام  t مشخص شد.  آماره  متغيرهای توصيفی، توسط  از  هريک 

برازش  برای  کای  مربع  تست  بودند.  معنادار  آماری  برآوردهای 

کلی مدل ها مورد استفاده قرار گرفت، بطوری که بر روی داده های 

يکسان، هر چه مقدار بيشتری به خود گيرند نشان دهنده  برازش 

بهتر مدل است. کمترين مقدار حاصل شده آماره t،  1/46 است 

که مربوط به عدد ثابت مربوط به مطلوبيت گزينه پياده روی است. 

اطمينان  ضريب  با  آماری  بطور  متغيرها  از  بسياری  حال  اين  با 

99درصد صحيح هستند. درضمن گزينه سرويس مدرسه به عنوان 

پايه با مطلوبيت صفر درنظرگرفته شد.

نتايج نشان می دهد که در نمونه تحقيق، والدين دختران دبستانی 

در مقايسه با والدين پسران دبستانی با احتمال بيشتری خودروی 

شخصی و پياده روی را نسبت به سرويس مدرسه برای رساندن 

به  توجه  با  نتيجه  اين  می کنند.  انتخاب  مدرسه  به  فرزندان خود 

 McDonald, 2008a; Yarlagada and Srinivasam,[   مطالعه

بيشتر  شرقی  فرهنگ  در  والدين  که  است  اين  از  حاکی   ]2008

را  آنها  تا  دارند  تمايل  بيشتر  و  نگران سفر دختران خود هستند 

در صورت امکان با خودروی شخصی به مدرسه همراهی کنند. 

پياده روی نيز می توان چنين توجيهی داشت که والدين  در مورد 

خاطر  آرامش  احساس  مدرسه  به  دختران خود  همراهی کردن  با 

پياده روی  شيوه  کمتر  انتخاب  درباره   همچنين  دارند.  بيشتری 

توسط والدين پسران دبستانی، نسبت به والدين دختران دبستانی 

به دانش آموزان دختر  می توان گفت که دانش آموزان پسر نسبت 

اغلب بازيگوش تر هستند و در بيشتر موارد هيچ ديدی نسبت به 

خطرات ترافيکی ندارند. 

تأثيرگذار  و  مهم  عوامل  از  نيز  خانوار  خودروی شخصی  تعداد 

در انتخاب شيوه  خودروی شخصی نسبت به سرويس مدرسه در 

ميان  مثبت  از داليل همبستگی  است.  به مدرسه  رساندن کودک 

موجود  تعداد خودروی  و  از خودروی شخصی  والدين  استفاده 

در منزل می توان به آسودگی سفر، صرف زمان کمتر، آرامش و 
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نمونه تحقیق  نتایج مدل نهاییدهد که ساختار انتخاب را نشان می 5شکل  براساس بود.روی پیاده و خودروی شخصی خانوار
 آموزدانش هر والدین توسط پژوهش، این پرسشنامه هرکه طوریپرسشگری است بهحاضر براساس داده ناهمفزون حاصل از 

سازی ناهمفزون است. مدل( انآموزدانش والدین) خانوار سازی،مدل منظوربه مشاهدات و تحقیق داده پایگاه اساس و شده تکمیل
اثر قابل توجه هریک از متغیرهای  آورده شده است. 3در جدول صورت گرفته که نتایج  NLOGIT4افزار نمونه موردی حاضر با نرم

ها مورد استفاده برای برازش کلی مدل تست مربع کایبودند. تمام برآوردهای آماری معنادار  مشخص شد. tتوصیفی، توسط آماره 
مترین ک برازش بهتر مدل است. دهندهمقدار بیشتری به خود گیرند نشان های یکسان، هر چهکه بر روی دادهقرار گرفت، بطوری

روی است. با این حال بسیاری از گزینه پیادهاست که مربوط به عدد ثابت مربوط به مطلوبیت  t ،40/0مقدار حاصل شده آماره 
عنوان پایه با مطلوبیت صفر درضمن گزینه سرویس مدرسه به درصد صحیح هستند. 33متغیرها بطور آماری با ضریب اطمینان 

 فته شد.درنظرگر

 های انتخابی براساس مدل لوجیت چندگانه. گزینه5شکل 

 

 اجتماعی -انتخاب شیوه سفر کودگان دبستانی براساس متغیرهای اقتصادی نتایج مدل لوجیت چندگانه. 9جدول 
 z<[|P|Z] ضریب متغیر گزینه

 شخصی خانوارخودروی 

 0000/0 -65/8 ضریب ثابت
 0000/0 32/3 تعداد خودرو

 0040/0 65/3 وضعیت شغلی پدر
 0330/0 32/1 درآمد خانوار

 0700/0 81/2 جنسیت

 رویپیاده

 0030/0 -03/0 ضریب ثابت
 0440/0 66/2 میزان ورزش

 0000/0 36/1 جنسیت
 0330/0 -22/2 روی زمان پیاده

 -70/000 احتمال به ازا سهم برابرلگاریتم 
 -40/007 لگاریتم احتمال به ازا سهم بازار

 همگرایی احتمال در لگاریتم
𝜌𝜌2
ρ𝑐𝑐2 

00/033- 
47/0 
43/0 

درسه سرویس م ها با مطلوبیت گزینهسایر گزینهسازی شد و مطلوبیت گزینه سرویس مدرسه به عنوان پایه با مطلوبیت صفر وارد مدل
 شد.مقایسه 

 معنادار هستند. p < .01ضرایب پررنگ در 

شکل2.گزينههایانتخابیبراساسمدللوجیتچندگانه

اميررضا ممدوحی، ميالد مهدی زاده، محسن فالح زواره
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جدول3.نتايجمدللوجیتچندگانهانتخابشیوهسفرکودگاندبستانیبراساسمتغیرهایاقتصادی-اجتماعی

انعطاف پذيری در زمان حرکت اشاره کرد. محيط زندگی و عوامل 

استفاده  به  وابستگی  داليل  از  نيز  فرهنگی  و  اجتماعی  متعارف 

 Copperman and[ است  سفرها  اين  در  از خودروی شخصی 

 .]Bhat, 2010; Yarlagada and Srinivasam, 2008

به عنوان شيوه  انتخاب خودروی شخصی  بر  اثرگذار  متغير  ديگر 

سفر، وضعيت شغلی پدر بود. به طوری که پدران به صورت تمام-

وقت يا پاره وقت شاغل در مقايسه با پدران بازنشسته يا بيکار، به 

از خودروی شخصی خانوار نسبت به سرويس  بيشتری  احتمال 

مدرسه برای رساندن دانش آموزان خود به مدرسه استفاده می کنند. 

 ]Lin and Chang, 2010; Faulkner et al, 2010[ مطالعات

پاره وقت،  يا  نشان می دهند که پدران شاغل به صورت تمام وقت 

در بيشتر موارد ساعات ابتدا و انتهای کار خود را با ساعات شروع 

رسيدن  مسير  در  و  می دهند  تطبيق  خود  فرزند  مدرسه  پايان  و 

به مدرسه  با خودروی شخصی  نيز  را  فرزند خود  کار،  به محل 

می رسانند. 

انتخاب  نحوه  در  مهم  از عوامل  يکی  به عنوان  نيز  درآمد خانوار 

در  شد.  ظاهر  مدرسه  سرويس  به  نسبت  شخصی  خودروی 

از  که  دارند  تمايل  بيشتر  والدين  باالتر،  درآمد  با  خانوارهايی 

خودروی شخصی نسبت به سرويس مدرسه برای رساندن دانش-

با مطالعه  نتيجه مطابق  اين  آموزان خود به مدرسه استفاده کنند. 

 ]McMillan, 2007; Yarlagada and Srinivasam, 2008[

است که در آن يک همبستگی قطعی بين درآمد خانوار و تمايل 

شده  مشاهده  غيرموتوری  نقل  و  حمل  شيوه های  از  استفاده  به 

از  افزايش درآمد خانوارها احتمال استفاده  با  است. به طوری که 

از  استفاده  تمايل  و  کاهش،  غيرموتوری  نقل  و  حمل  شيوه های 

اتومبيل شخصی افزايش می يابد.

در  مهم  عوامل  از  ديگر  يکی  خانه  تا  مدرسه  از  زمانی  فاصله 

ممکن  که  بود  پياده روی  شيوه   انتخاب  در  والدين  تصميم گيری 

یک مدل تصميم والدین برای شيوه سفر تحصيلی کودکان دبستانی
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مطالعه  مطابق  باشد.  ارتباط  در  مدرسه  انتخاب  فرهنگ  با  است 

]McMillan, 2007[، با زياد شدن فاصله  زمانی درک شده خانه 

پياده روی نسبت  انتخاب شيوه  تا مدرسه توسط والدين، احتمال 

 Yarlagada and[ به سرويس مدرسه کاهش می يابد. طبق مطالعه

Srinivasam, 2008[ با افزايش فاصله مکانی يا زمانی احتمال 

شيوه های  انتخاب  احتمال  و  افزايش  موتوری  شيوه های  انتخاب 

غيرموتوری کاهش می يابد که مطابق با نتيجه اين تحقيق است. 

ديگر متغير اثرگذار در تصميم والدين در انتخاب شيوه های سفر 

دانش آموزان در نمونه تحقيق، ميزان ورزش کردن والدين در هفته 

اين  شده است.  پرداخته  مطالعه ای  کمتر  در  متغير  اين  به  که  بود 

نشان  نتيجه  است.  بررسي  قابل  فرهنگ خانوار  بعد  از  نيز  متغير 

ورزش  هفته  يک  طول  در  ساعت  دو  از  بيش  که  والدينی  داد 

هفته  در  ساعت  دو  از  کمتر  که  والدينی  با  مقايسه  در  می کنند 

ورزش می کنند، تمايل بيشتری به انتخاب شيوه ی پياده روی نسبت 

به سرويس مدرسه برای فرزندان خود در سفر به مدرسه دارند. در 

مورد اين متغير می توان گفت والدينی که به فکر سالمتی جسمی 

و روحی خود هستند و در طول هفته ساعاتی )بيش از دو ساعت( 

به والدينی که کمتر  را برای ورزش کردن سپری می کنند، نسبت 

به فکر ورزش کردن و سالمتی خود هستند بيشتر تمايل دارند تا 

کودکان با شيوه پياده روی به مدرسه بروند. 

5. نتيجه گيری و پيشنهادات
در اين پژوهش انتخاب شيوه های سفر به مدرسه کودکان دبستانی 

مدارس  ميان  ميدانی  پرسشگری  از  حاصل  داده های  براساس 

از  استفاده  با  رشت  شهر  پرورش  و  آموزش  يک  ناحيه  ابتدايی 

مدل انتخاب گسسته از نوع لوجيت چندگانه براساس نظر والدين 

تحقيق   NLOGIT4 نرم افزار  از  استفاده  با  ناهمفزون(  )داده 

شد. از ويژگی های خاص مدل اين پژوهش اين است که توابع 

مطلوبيت گزينه های مختلف سفر به مدرسه دانش آموزان دبستانی 

در  به طور خاص  است.  والدين  و تصميمات  نظرات  از  برگرفته 

پيش روی  چالش های  و  دغدغه ها  دبستانی  کودکان  سفرهای 

از  دارد.  کودکان  انتخاب شيوه ی سفر  در  به سزايی  نقش  والدين 

اين رو، تنها بررسی سنتی ويژگی های حمل و نقلی گزينه ها مثل 

زمان سفر و عوامل مشابه به منظور انجام تحليل های سفر اين قشر 

)دانش آموزان دبستانی( کافی نيست و الزم است با بررسی عمقی 

دغدغه های والدين به راهکارهايی کالن برای رهايی از مشکالت 

تراکم ترافيک، آلودگی هوا و چاقی کودکان رسيد. يافته های اصلی 

مدل نمونه تحقيق به صورت زير خالصه شده است:

درآمد  پدر،  شغلی  وضعيت  خانوار،  شخصی  خودروی  تعداد 

خانوار، جنسيت، فاصله زمانی خانه تا مدرسه و ميزان ورزش-

در  والدين  تصميم  بر  اثرگذار  عوامل  از  هفته  در  والدين  کردن 

انتخاب شيوه های سفر به مدرسه نمونه تحقيق شناخته شدند.

 والدينی که بيشتر از دو ساعت در هفته ورزش می کنند، تمايل 

بيشتری به انتخاب شيوه  پياده روی برای دانش آموزان خود )نسبت 

به سرويس مدرسه( دارند.

و  خانوار  شخصی  خودروی  از  استفاده  بين  مثبتی  همبستگی 

متغيرهای درآمد و تعداد خودروی موجود در منزل وجود داشت.

با زياد شدن فاصله  زمانی درک شده خانه تا مدرسه توسط والدين، 

سرويس  به  نسبت  دانش آموزان  پياده روی  شيوه  انتخاب  احتمال 

مدرسه کاهش می يابد. اين موضوع نشان مي دهد که ارتباط زيادي 

بين فرهنگ انتخاب مدرسه از نظر مسافت و شيوه سفر به مدرسه 

توسط کودک برقرار است. با توجه به نتايج، سياست هايی همچون 

تشويق والدين به ورزش کردن و وجود مدارس با کيفيت آموزشی 

سوی  از  کاربردی  سياست های  ازجمله  ناحيه  کل  در  مناسب 

شيوه های  انتخاب  احتمال  افزايش  به منظور  پرورش  و  آموزش 

فعال )غيرموتوری( سفر مثل پياده روی از سوی والدين نسبت به 

انتخاب شيوه های موتوری جهت رفع مشکالت تراکم خودروها، 

کودکان  چاقی  افزايش  و  کودکان  استقالل  کاهش  هوا،  آلودگی 

اميررضا ممدوحی، ميالد مهدی زاده، محسن فالح زواره
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والدين  رفتار  بهبود  به منظور  همچنين  است.  تحقيق  نمونه  برای 

مدرسه  به  برای سفر  پياده روی  انتخاب شيوه  به  دبستانی  پسران 

با اعمال سياست هايی همچون دعوت والدين به مدارس و رفع 

مسايل  آموزش  يا  و  پياده روی  شيوه  به  نسبت  آنان  نگرانی های 

ايمنی ترافيک به پسران دبستانی، می توان شرايط پياده روی را برای 

پسران دبستانی فراهم کرد.

بيشتر  برای تحقيقات آتی، بررسی متغيرهای  پيشنهادات  ازجمله 

اقتصادی- اجتماعی )همچون فاصله محل کار والدين تا مدرسه 

پايان کاری والدين( در کنار متغيرهاي مرتبط  و ساعات آغاز و 

شيوه های  انواع  به  نسبت  والدين  خطر  ادراک  ترافيک،  ايمنی  با 

حمل و نقلی، بررسی تمايالت والدين نسبت به ايمنی ترافيک و 

همچنين افزايش تعداد نمونه تحقيق است.

6. سپاسگزاری
از همکاری صميمانه مسئوالن آموزش و پرورش ناحيه يک شهر 

والدين  و  دانش آموزان  و همه   مدارس  معلمان  و  مديران  رشت، 

ناشناسی که به نحوی با تکميل فرم ها ما را در انجام اين مطالعه 

ياری کردند، سپاسگزاری می شود.

 

7. پی نوشت ها
1- Socio-Demographic
2- Missing Value
3- Sample
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