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چکیده
در بیشتر کشورهاي توسعه یافته، کاهش پیاده روی کودکان به مدارس نکته ای منفی تلقی می شود، چرا که این موضوع سبب افزایش تراکم 

خودروها و آلودگی هوا بویژه در محدوده مدارس، عدم شکل گیری استقالل شخصیتی و بلوغ فکری کودکان با پیاده روی به مدرسه و 

همچنین کاهش تحرک فیزیکی و چاقی کودکان می شود. تاکنون اقدامات مهندسی متعددی از قبیل توسعه تسهیالت پیاده روی در معابر 

منتهی به مدارس لزومًا به ترویج پیاده روی در میان کودکان دبستانی منجر نشده است. از این رو، در مطالعه حاضر به تحلیل ارتباط بین 

نگرش های والدین نسبت به ایمنی ترافیک در کنار متغیرهای اقتصادی- اجتماعی در استفاده از شیوه های سفر به مدرسه کودکان دبستانی 

بخصوص پیاده روی با پرسش از والدین پرداخته شده است. بر اساس داده های حاصل از این پرسشگری میدانی انجام شده، مدل لوجیت 

چندگانه و تحلیل واریانس چند متغیره برای تبیین اثرگذاری و ارتباط مؤلفه های نگرشی ایمنی ترافیک و اقتصادی- اجتماعی بر استفاده از 

شیوه های سفر به مدرسه بویژه پیاده روی  بکار برده شد. نتایج نشان می دهد اعتقاد به حل مسئله ایمنی و اعتماد به کارشناسان ترافیک 

– اجتماعی در استفاده از شیوه های پیاده روی،  توسط والدین و قوانین و اولویت های ایمنی ترافیک در کنار برخی از متغیرهای اقتصادی 

سرویس مدرسه و خودروی خانواده دارای ارتباط معنادار است. نتایج  همچنین نشان می دهد کودکانی که با شیوه های موتوری به مدارس 

رسانده می شوند دارای والدینی با اعتقاد بیشتر نسبت به حل مسائل ایمنی و همچنین  اعتماد بیشتری به نظرات کارشناسان ترافیک در 

مقایسه با والدینی هستند که کودکان خود را پیاده به مدرسه می فرستند. بنابراین این موضوع ممکن است نشانگر قبول وجود مشکل ایمنی 

والدینی  باشد. همچنین  پیاده روی  شیوه  ناایمن بودن  بر  مبنی  ترافیک  کارشناسان  اظهارنظرهای  به  والدین  اعتماد  و  پیاده روی  شیوه  در 

که قوانین و مقررات ترافیکی را نسبت به سایر والدین بیشتر درک می کنند کمتر از شیوه خوردروی شخصی برای رساندن کودکان به 

مدرسه استفاده می کنند. بنابراین الزم است کارشناسان ایمنی ، با ایمن سازی مسیرهای پیاده روی همچون احداث مسیرهای اختصاصی ایمن 

پیاده روی به مدرسه و جلب اعتماد والدین به انتخاب شیوه پیاده روی در سطح شهر رشت، والدین را مجاب به انتخاب شیوه پیاده روی کنند.

واژه هاي كليدي: اعتقاد به حل مسئله ایمنی،  قوانین و مقررات ترافیکی، توسعه پیاده روی ایمن، اعتماد به نظرات کارشناسان ایمنی 
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1. مقدمه
افزایش ایمني کودکان از مهم ترین اهداف در برنامه ریزي سفرهاي 

آموزشی بخصوص در کشورهاي توسعه یافته است. این موضوع 

از  بسیاری  در  کودکان  تصادفات  تعداد  چشمگیر  کاهش  باعث 

به عنوان  است.  شده  اخیر  دهه هاي  در  یافته  توسعه  کشورهای 

حاکی  اروپا1  در  جاده ها  ایمنی  نظارت  مرکز  آمارسالیانه  نمونه 

بین  ساله   15  -   0 سنی  گروه  تصادفات  درصدی   50 کاهش  از 

European Road Safety Ob-[ 1997 تا 2006 است  سال های

servatory, 2008[. در برنامه ریزي سفرهاي آموزشي کودکان در 

کشورهاي توسعه یافته، به طور هم زمان از ابزار ایمن سازي فیزیکي 

استفاده  افزایش  براي  تالش  کنار  در  مدارس  به  منتهي  معابر 

به همراه  پیاده روی(  )عمدتًا  غیرموتوري  شیوه های  از  کودکان 

گروه دوستان یا والدین دانش آموزان استفاده مي شود. درحالي که 

در کشورهای کمتر توسعه یافته، به دلیل ضعف ایمنی درك شده 

ایمن  مسیر  فقدان  )مثاًل  مدرسه  تا  مسیر خانه  در  والدین  توسط 

پیاده روی و دوچرخه سواری(، سفرهاي انفرادي کودکان از خانه 

به مدرسه محدود شده و اکثراً با همراهی والدین یا بزرگ ترها با 

 Diguiseppi, Roberts[ وسایل نقلیه موتوری صورت می گیرد

 .]and Leah, 1997

کاهش تمایل به پیاده روی دانش آموزان به مدارس برای مسئولین 

و  نقل  و  حمل  سازمان  معاونت  )شهرداری ها،  شهری  برنامه ریز 

...( نکته ای منفی تلقی می شود. چرا که این موضوع عمدتًا تراکم 

بیشتر ترافیک به خصوص در معابر منتهي به مدارس را در ساعات 

 Goeverden and Boer,[ شروع و پایان کار مدارس در پي دارد

2013[. همچنین سفر مستقل دانش آموزان با شیوه های پیاده روی 

قد  وزن،  نظر  از  را  کودکان  فیزیکی  شرایط  دوچرخه سواری  و 

را  آنان  اجتماعی  تعامالت  و  داده  بهبود  فیزیکي  فعالیت هاي  و 

.]Nevelsteen et al. 2012[ افزایش می دهد

از طریق  مدارس  به  منتهي  معابر  در  پیاده روی  تسهیالت  توسعه 

کودکان  میان  در  پیاده روي  ترویج  به  لزومًا  مهندسی،  اقدامات 

روزانه  مشاهدات  در  را  متعددی  نمونه های  شد.  نخواهد  منتهي 

در  پیاده روی  مناسب  تسهیالت  ایجاد  علیرغم  که  یافت  می توان 

موتوري  شیوه هاي  با  را  خود  کودکان  والدین  مدارس،  محدوده 

)شامل خودروي شخصي خانوار و سرویس مدرسه( به مدرسه 

از  ترافیکی پس  زیرساخت های  کارشناسان  نظر  بنابر  مي رسانند. 

عامل انسانی دومین نقش اساسی را در تأمین عبور و مرور کاربران 

راه به عهده دارند، اما با توجه به نقش پررنگ عوامل انسانی در 

ایمنی تاکنون بیشتر مطالعات به بررسی تصادفات، علل یابی آن و 

اقدامات واکنشی پرداخته اند.  نقاط حادثه خیز و  همچنین اصالح 

این در حالی است که اقدامات واکنشی عالوه بر هزینه های زیاد 

بنابراین اقدامات  با مشکالت اجرایی متعددی همراه بوده است. 

مهندسی به تنهایی ابزارهای مناسبی برای تضمین استفاده از شیوه 

این موضوع مؤید ضرورت توجه  نیست و  به مدرسه  پیاده روي 

روانشناختی  عوامل  )به خصوص  انسانی  عوامل  به  پیش  از  بیش 

میان  در  بویژه  ترافیک(  ایمنی  به  نسبت  آنان  گرایش هاي  شامل 

به  سفر  نقلي  و  حمل  شیوه  چرا که  است.  دانش آموزان  والدین 

مدرسه در کودکان دبستاني توسط والدین آنان انتخاب مي گردد. 

از سال 2000 میالدی  تا قبل  ایمنی سفرهای تحصیلی  در زمینه 

و چه  اجتماعی  اقتصادی-  چه  انسانی  متغیرهای  به  کمتر  خیلی 

روانشناختی در مقایسه با عوامل راه و محیط )اقدامات مهندسی( 

پرداخته شده است. اما در سال های اخیر محققین تالش هایی برای 

می توان  مثال  برای  که  داده اند  انجام  روانشناختی  عوامل  بررسی 

 Rundmo, et al. 2011, Seraj, et al. 2012;[ تحقیقات  به 

Elias and Shiftan, 2012; Kamargianni and Polydoro-

poulou, 2013[ اشاره کرد. بنابراین تاکید عمده مقاالت جدید 

 1 شکل  این رو  از  است.  روان شناختی  نوع  از  انسانی  عوامل  بر 

مؤثر  سه-گانه  عوامل  و  حاضر  مطالعه  شکل گیری  چارچوب 

انسانی،  عوامل  میان  از  می دهد.  نشان  را  تصادفات  و  ایمنی  بر 

عوامل مؤثر بر انتخاب شیوه سفرهای تحصیلی در اکثر تحقیقات 

حمل و نقلی، عوامل اقتصادی- اجتماعی بوده است )برای مثال 

Diguiseppi, Roberts and Leah, 1997, McMil- ]ببینید 

 lan, 2005, Prezza et al., 2005, Zwerts and Wets, 2006,

رفتاری  عوامل  به  بین  این  در  که   ،)]McMillan et al. 2006

)روان شناختی افراد( در بحث انتخاب یا استفاده از شیوه ی سفر 

امیررضا ممدوحی، میالد مهدی زاده
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اکثر  و  شده  پرداخته  کمتر  انسانی  عوامل  میان  از  دانش آموزان 

تحقیقات گذشته بررسی عوامل روانشناختی را در تحقیقات آینده 

پیشنهاد کرده اند. براین اساس تفکیک مفهومی مقاله حاضر شکل 

گرفته و تقسیم بندی سنتی و نو بودن نیز برپایه  فراوانی تحقیقات 

انجام شده در این زمینه است که شکل 2 این تقسیم بندی را نشان 

ایمن سازي  کنار  در  عوامل  این  اصالح  با  ترتیب،  بدین  می دهد. 

از  استفاده  افزایش  براي  زمینه های الزم  مدارس،  به  منتهي  معابر 

شیوه پیاده روي ایمن در میان کودکان ایجاد می گردد.

2. پیشینه تحقیق
مالکیت خودرو  سرانه  افزایش   ،2005 سال  در  همکاران  و  پرزا 

نگرانی  و  خانوارها  زندگی  سبک  در  بیشتر  پیچیدگی  خانوار، 

والدین درباره ایمنی کودکان از لحاظ ترافیکی و خطرات امنیتی را 

از عوامل وابستگی کودکان به وسایل نقلیه در سفرهای تحصیلی 

میالن در سال 2005  ]Prezza et al. 2005[. مک  برشمرده اند 

بین  اندرکنش ها  بهتر  کشیدن  تصویر  به  به منظور  چارچوبی 

مک  همچنین  داد.  ارائه  کودکان  شیوه  انتخاب  و  زیرساخت ها 

میالن نشان داد که ایمنی محیط )به صورت واقعی یا درك شده( و 

ایمنی گزینه های حمل و نقلی به طور غیرمستقیم بر تصمیم والدین 

در انتخاب شیوه سفر کودکان اثر می گذارد و این اثرات از طریق 

متغیرهای  و  والدین  نگرش های  فرهنگی،  اجتماعی/  هنجارهای 

که  است  روشن  کاماًل  می شوند.  مشخص  اجتماعی  اقتصادی- 

برای  شاخص هایی  بایستی  ترافیک  درك شده  و  واقعی  ایمنی 

بررسی افزایش تعداد و ایمنی شیوه پیاده روی کودکان در سفر به 

مدرسه باشند. در چارچوب مک میالن فرض بر این بود که والدین 

 McMillan,[ تصمیم گیر نهایی انتخاب شیوه سفر کودکان هستند

2005[. در مطالعه ای دیگر نشان داده شد شاخص هایی که موجب 

افزایش پیاده روی کودکان در سفر به مدرسه می شود تنها زمانی 

اثرگذار هستند که تجارب والدین نسبت به ایمنی ترافیک بهبود 

 )1995( نیلند  همچنین   .]Fyhri and Hjorthol, 2009[ یابد 

تحلیل نگرش والدین نسبت به ایمنی در سفرهای دانش آموزان به مدرسه با ...

شکل 1. تفکيک مفهومی عوامل سه گانه مؤثر بر ایمنی به اقدامات مهندسی و روان شناختی

شکل 2. تفکيک مفهومی عوامل انسانی مؤثر بر ایمنی به زیر عوامل سنتی و نو



342مهندسی حمل و نقل / سال هفتم / شماره دوم / زمستان 1394

نشان داد که با بهبود درك و نگرانی های والدین نسبت به خطرات 

سفر  فعال  شیوه های  از  استفاده  احتمال  ترافیکی  ایمنی  احتمالی 

می یابد."  افزایش  شیوه ها  سایر  با  مقایسه  در  پیاده روی  همچون 

.]Nyland, 1993[

 در مطالعه ای در کشور نروژ، روندمو و همکاران در سال 2011 

استفاده  در  ترافیک  ایمنی  به  نسبت  افراد  نگرش  که  دادند  نشان 

اثرگذار  و  مهم  همگانی  شیوه  مقابل  در  شخصی  شیوه های  از 

است ]Rundmo et al. 2011[. آن ها با اقتباس از تئوری رفتار 

برنامه ریزی شده2 ایساك آیسن ]Ajzen, 1991[ به بررسی نقش 

انتخاب  رفتار  بر  نگرش ها  این  اثر  و  افراد  نگرش های  و  عقاید 

همچنین  پرداختند.  نقلی(  و  حمل  شیوه  انتخاب  )تصمیم  افراد 

نگرش ها  که  کردند  آغاز  را  خود  مطالعات  فرضیه  این  با  آنها 

اثر  سفر(  شیوه  انتخاب  )رفتار  افراد  رفتار  بر  رفتاری(  )باورهای 

از  استفاده  با   )2011( همکاران  و  روندمو   .)2 )شکل  می گذارد 

 Moen, 2008 and Iversen,[ مطالعات  اعتبارسنجی شده  ابزار 

2004[ و تحلیل بر داده های گردآوری شده حاصل از پرسش گری 

دو مؤلفه از سه مؤلفه اصلی نگرش نسبت به ایمنی ترافیک را بر 

آنها  نتایج  یافتند.  معنادار  نقلی  و  شیوه حمل  از  استفاده  تصمیم 

حاکی از این بود که اگر یک فرد دانش خود را نسبت به ایمنی 

ترافیک کم ارزیابی  کند، نگرش و دانش آن فرد نسبت به ایمنی 

ترافیک بر تصمیم گیری استفاده شیوه حمل و نقلی اثرگذار نیست. 

همچنین اگر یک فرد در قبال ایمنی خود احساس مسئولیت نکند 

آنگاه احساس مسئولیت پذیری فرد در تصمیم گیری انتخاب شیوه 

سفر او اثر ندارد ]Rundmo et al. 2011[. یافته های تجربی دیگری 

 Seraj[ در ارتباط با نگرش افراد نسبت به ایمنی ترافیک در مطالعات

 et al. 2012; Elias and Shiftan, 2012; Kamargianni and

Polydoropoulou, 2013[ گردآوری شده است.

از میان متغیرهای اقتصادی- اجتماعی اثرگذار بر استفاده از شیوه 

معنادار  از عوامل  مطالعات گذشته  در  پیاده روی سن و جنسیت 

 .]Shokoohi, Hanif and Melasutra, 2012[ شده اند  یافت 

از  پیاده روی  از شیوه  استفاده  به  تمایل پسران  اکثر مطالعات،  در 

دختران بیشتر گزارش شده است )اگرچه این تفاوت معنادار نبوده 

 ،]Zwerts and Wets, 2006; McMillan et al. 2006[ )است

برای  درك شده  امنیت  و  ایمنی  کاهش  نشانگر  موضوع  این  که 

دختران نسبت به پسران بود. دختران تمایل کمتری به پیاده روی 

Diguiseppi, Rob- ]نسبت به پسران هم سن خود نشان می دهند 

erts and Leah, 1997[. مطالعات مک میالن و همکاران در سال 

2006 از اندك مطالعاتی است که به تفاوت جنسیتی در انتخاب 

بررسی هاي  در  آن ها  پرداخته است.  آموزشی  سفرهای  در  شیوه 

کالیفرنیا،  در  پسر  ساله   9-11 دانش آموزان  که  دادند  نشان  خود 

نسبت به دختران در همان محدوده سنی، تمایل بیشتری به استفاده 

از شیوه های حمل و نقلي غیرموتوری دارند )19 درصد در مقابل 

همچنین  مطالعه  این   .]McMillan et al. 2006[ درصد(   27
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امیررضا ممدوحی، میالد مهدی زاده
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.]McMillan, 2007[ خانه تا مدرسه دانش آموز قلمداد کرد

اندك  بسیار  مطالعات  و  عنوان شده  ضرورت های  به  توجه  با 

پژوهشگران در زمینه ی بررسی نگرش ای والدین و ارتباط آن با 

شیوه ی انتخابی دانش آموزان در سفرهای تحصیلی، مقاله حاضر به 

تحلیل و بررسی ارتباط نگرش های والدین نسبت به ایمنی ترافیک 

و متغیرهای اقتصادی- اجتماعی در استفاده از شیوه های سفر به 

می پردازد.  پیاده روی  بر  تأکید  با  دبستانی  دانش آموزان  مدرسه 

)در  نگرش ها  اثر  تحلیل  بر  تحقیق جاری  اصلی  تمرکز  و  تاکید 
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3-1 مدل انتخاب گسسته لوجیت 
در مدل هاي انتخاب شیوه سفر فرض می شود که فرد مسافر براي هر 

یک از گزینه هاي موجود مطلوبیتي درنظر مي گیرد که این مطلوبیت 

تابعي از ویژگي هاي گزینه و خصوصیات اقتصادي و اجتماعي آن 

فرد است. بررسي ها نشان مي دهد که رفتار انتخابي افراد داراي ماهیتي 

احتمالي است.تلفیق مدل هاي رفتاري و نظریه مصرف کننده به این 

امر منتهي مي گردد که تصمیم هاي مسافر در فرآیند انتخاب، برمبناي 

مطلوبیت نسبي گزینه ها صورت گیرد. به عالوه فرض مي شود که 
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هر وسیله نقلیه به مطلوبیت آن وسیله بستگي دارد، به این صورت که 

اگر مطلوبیت وسیله اي از وسایل دیگر بیشتر باشد، احتمال انتخاب آن 

.]Louviere et al. 2000[ وسیله بیشتر مي شود

به عبارت دیگر :  

  6  
 

  لوجیت گسسته انتخاب مدل 1-4
 لوبیتمط این که گیردمی درنظر مطلوبیتی موجود هایگزینه از یک هر برای مسافر فرد که شودمی فرض سفر شیوه انتخاب هایمدل در

 ماهیتی دارای افراد انتخابی رفتار که دهدمی نشان هابررسی. است فرد آن اجتماعی و اقتصادی خصوصیات و گزینه هایویژگی از تابعی
 رمبنایب انتخاب، فرآیند در مسافر هایتصمیم که گرددمی منتهی امر این به کنندهمصرف نظریه و رفتاری هایمدل تلفیق.است احتمالی

 را پذیرانامک و موجود هایگزینه که است منطقی فردی گیرنده،تصمیم که شودمی فرض عالوهبه. گیرد صورت هاگزینه نسبی مطلوبیت
 انتخاب احتمال. دشومی تعیین هاگزینه و مسافر ویژگی و مشخصات مبنای بر اولویتی ساختار کندمی بندیاولویت مطلوبیتشان براساس

 انتخاب احتمال اشد،ب بیشتر دیگر وسایل از ایوسیله مطلوبیت اگر که صورت این به دارد، بستگی وسیله آن مطلوبیت به نقلیه وسیله هر
 .[Louviere et al. 2000] شودمی بیشتر وسیله آن
 :   دیگر عبارت به

(1) pn(i) = p[Uin ≥ Ujn             ∀j ≠ i , ∈ Cn 

 :آن در که
pn(i)=  گزینهاحتمال انتخاب  i  توسط فردn 

Uin= گزینه تصادفی مطلوبیت i  فرد  برایn 

Cn =  فرد  برای موجود هایگزینهمجموعهn 

 تصادفی جزء و معین جزء: است شده تشکیل جز دو از گزینه هر مطلوبیت تابع
 (1) Uin = Vin +  εin              

 : آن در که
Vin =گزینه مطلوبیت معین و گیریاندازه قابل بخش  i فرد برای n 

 εin =گزینه مطلوبیت تصادفی و گیریاندازه غیرقابل بخش i فرد برای n 
 بخش و بوده، همحاسب قابل مسافر خصوصیات و گزینه هایویژگی برحسب که است تابع از بخش آن گزینه، هر مطلوبیت تابع معین بخش

 در. است ادفیتص ماهیتی دارای و نمود تعیین گیریاندازه قابل متغیرهای براساس را آن تواننمی که است بخشی مطلوبیت تابع تصادفی
 : نوشت توانمی باال روابط از استفاده با باشد فرد دسترس در رقیب گزینه دو که حالتی

(3) 

Pn(i) = P[Uin ≥  Ujn              ∀j ≠ i , ∈ Cn] 

Pn(i) = P[εin + Vin ≥  εjn +  Vjn          ∀j ≠ i , ∈ Cn] 

Pn(i) = P[εjn − εin ≤  Vin −  Vjn          ∀j ≠ i , ∈ Cn] 

  .[Louviere et al. 2000] است قبل مثل آن در متغیرها تمام تعریف که
 یک خود نیز( εjn-εin) آنها تفاضل و اند، j و i هایگزینه مطلوبیت تابع تصادفی هایبخش ترتیببه ،εin و εjn شد اشاره که طورهمان
 نرمال صادفیت متغیر دو تفاضل. اندویبول و نرمال هایتوزیع دارند، کاربرد زمینه این در معموال که مناسب توزیع دو. است تصادفی متغیر
 .است لجستیک توزیع دارای ویبول، متغییر دو تفاضل بوده، نرمال خود

رویس مدرسه روی، سهای پیادهاجتماعی در استفاده از شیوه -اثرات متغیرهای نگرشی نسبت به ایمنی ترافیک و اقتصادی حاضره مطالع در
 در امi فرد توسط امn نهیگز انتخاب احتمال مدل نیا در .گرفتقرار بررسی مورد چندگانه لوجیت مدل از استفاده با بر خانوارو خودروی 

 .[Train, 2003] شودیم محاسبه( 6)ه رابط از نهیگز  M انیم
(6)          pin =

exp (vin )
∑ m ∈ M exp (vim) 

         )1(

که در آن:

n توسط فرد i احتمال انتخاب گزینه = 
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exp (vin )
∑ m ∈ M exp (vim) 

n براي فرد  i مطلوبیت تصادفی گزینه =Uin

n مجموعه گزینه هاي موجود براي فرد = Cn

تابع مطلوبیت هر گزینه از دو جز تشکیل شده است: جزء معین 

و جزء تصادفي
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همان طور که اشاره شد εjn و εin، به ترتیب بخش هاي تصادفي تابع 

نیز خود   )εjn-εin( آنها اند، و تفاضل   j i و  مطلوبیت گزینه هاي 

این  در  معموالً  که  مناسب  توزیع  دو  است.  تصادفي  متغیر  یک 

زمینه کاربرد دارند، توزیع هاي نرمال و ویبول اند. تفاضل دو متغیر 

تصادفي نرمال خود نرمال بوده، تفاضل دو متغییر ویبول، داراي 

توزیع لجستیک است.

در مطالعه حاضر اثرات متغیرهای نگرشی نسبت به ایمنی ترافیک 

و اقتصادی- اجتماعی در استفاده از شیوه های پیاده روی، سرویس 

مدرسه و خودروی خانوار بر با استفاده از مدل لوجیت چندگانه مورد 

بررسی قرار گرفت. در این مدل احتمال انتخاب گزینه nام توسط فرد 

.]Train, 2003[ گزینه از رابطه )4( محاسبه می شود  M ام در میان i
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 (1) Uin = Vin +  εin              

 : آن در که
Vin =گزینه مطلوبیت معین و گیریاندازه قابل بخش  i فرد برای n 

 εin =گزینه مطلوبیت تصادفی و گیریاندازه غیرقابل بخش i فرد برای n 
 بخش و بوده، همحاسب قابل مسافر خصوصیات و گزینه هایویژگی برحسب که است تابع از بخش آن گزینه، هر مطلوبیت تابع معین بخش

 در. است ادفیتص ماهیتی دارای و نمود تعیین گیریاندازه قابل متغیرهای براساس را آن تواننمی که است بخشی مطلوبیت تابع تصادفی
 : نوشت توانمی باال روابط از استفاده با باشد فرد دسترس در رقیب گزینه دو که حالتی

(3) 

Pn(i) = P[Uin ≥  Ujn              ∀j ≠ i , ∈ Cn] 

Pn(i) = P[εin + Vin ≥  εjn +  Vjn          ∀j ≠ i , ∈ Cn] 

Pn(i) = P[εjn − εin ≤  Vin −  Vjn          ∀j ≠ i , ∈ Cn] 

  .[Louviere et al. 2000] است قبل مثل آن در متغیرها تمام تعریف که
 یک خود نیز( εjn-εin) آنها تفاضل و اند، j و i هایگزینه مطلوبیت تابع تصادفی هایبخش ترتیببه ،εin و εjn شد اشاره که طورهمان
 نرمال صادفیت متغیر دو تفاضل. اندویبول و نرمال هایتوزیع دارند، کاربرد زمینه این در معموال که مناسب توزیع دو. است تصادفی متغیر
 .است لجستیک توزیع دارای ویبول، متغییر دو تفاضل بوده، نرمال خود

رویس مدرسه روی، سهای پیادهاجتماعی در استفاده از شیوه -اثرات متغیرهای نگرشی نسبت به ایمنی ترافیک و اقتصادی حاضره مطالع در
 در امi فرد توسط امn نهیگز انتخاب احتمال مدل نیا در .گرفتقرار بررسی مورد چندگانه لوجیت مدل از استفاده با بر خانوارو خودروی 

 .[Train, 2003] شودیم محاسبه( 6)ه رابط از نهیگز  M انیم
(6)          pin =

exp (vin )
∑ m ∈ M exp (vim)                                   )4(

که در آن:

i برای فرد n تابع مطلوبیت گزینه : vin

i برای فرد m تابع مطلوبیت گزینه : vim

i برای فرد n احتمال انتخاب گزینه : pin

i مجموعه شیوه های در دسترس برای فرد : M

استوار است  پارامتر خطا  برای  براساس سه فرض  لوجیت  مدل 

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

یکسان خطاها است. این سه به عنوان سه فرض مهم برای ساختار 

مدل های لوجیت در نظر گرفته می شوند.

)MANOVA( 3-2 تحلیل واریانس چند متغیره
به منظور بررسی ارتباط و تفاوت های معنادار بین مؤلفه های نگرش 

سفر  فعال  شیوه  از  استفاده  در  ترافیک  ایمنی  به  نسبت  والدین 

مدرسه  )سرویس  سفر  غیرفعال  شیوه های  مقابل  در  )پیاده روی( 

و خودروی شخصی خانواده( به مدرسه دانش آموزان دبستانی از 

امیررضا ممدوحی، میالد مهدی زاده
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روش تحلیل واریانس چند متغیره )MANOVA( نیزاستفاده شد. این 

تحلیل یک روش آماری برای مقایسه میانگین چند متغیر از چند گروه 

)جمعیت( است. این روش یک شکل تعمیم یافته ای از روش تحلیل 

واریانس تک متغیره )ANOVA( است و زمانی استفاده می شود که 

تعداد متغیرهای وابسته دو یا بیش تر باشد. این روش برای پاسخ به 

سواالتی همچون: آیا تغییرات در متغیرهای مستقل اثرات معناداری بر 

متغیرهای وابسته دارند و اثرات متقابل بین متغیرهای وابسته و مستقل 

.]Carey, 1998[ چگونه است کمک می کند

4. داده های پژوهش
به منظور یافتن عوامل تأثیرگذار بر انتخاب شیوه های مختلف سفر 

به مدرسه دانش آموزان دبستانی در مطالعه حاضر نمونه تصادفی 

در  دبستان  دوم و سوم  اول،  پایه های  پسر  و  دانش آموزان دختر 

ناحیه یک شهر  مدارس دولتی و غیرانتفاعی آموزش و پرورش 

رشت )4 مدرسه پسرانه، دخترانه، دولتی و غیردولتی( انتخاب شد. 

به همین منظور تعداد 290 پرسشنامه طراحی شده در اردیبهشت ماه 

سال 1392 بین 4 مدرسه ناحیه یک آموزش و پرورش شهرستان 

رشت توزیع گردید به طوریکه والدین دانش آموزان مسئول تکمیل 

تقریبًا  پرسشنامه ها  بازگشت  نرخ  شدند.  پرسشنامه ها  فرم های 

معتبر  مشاهده   162 پرسشنامه ها  پاالیش  از  پس  بود.  درصد   70

به منظور تحلیل و مدل سازی شناسایی شد. پرسشنامه دارای سه 

اجتماعی، شیوه های حمل و  اقتصادی-  بخش کلی شامل بخش 

نقلی سفر به مدرسه و نگرش والدین نسبت به ایمنی ترافیک بود.

اقتصادی- اجتماعی شامل سواالت کلی راجع به وضعیت  بخش 

بود.  دانش آموزان  و  والدین  ویژگی های  و  اجتماعی  اقتصادی، 

نتایج تحلیل فراوانی نشان داد که حدود )42 %( از دانش آموزاني 

دبستان  اول  پایه  دانش آموز  شد  توزیع  آن ها  میان  در  فرم ها  که 

بودند و پایه های دوم و سوم هرکدام )29 %( را به خود اختصاص 

تشکیل  را  نمونه   )% 48/8( دخترها  و   )% 51/2( پسرها  دادند. 

می دادند. حدود )64/2 ( دانش آموزان از مدارس دولتی و )35/8  %( 

مادران   % 52/5 و  پدران   % 89/5 بودند.  غیردولتی  مدارس  از 

خانوارها   % 72/2 بودند.  رانندگی  گواهینامه  دارای  دانش آموزان 

دارای یک وسیله نقلیه شخصی و 24/7 % آن ها بدون وسیله نقلیه 

شخصی بودند. جدول 1 متغیرهای این بخش و نحوه کدسازی 

 4 شکل  همچنین  است.  داده  نشان  را  مدل  به  ورود  برای  آن ها 

برخی از نتایج شماتیکی حاصل از تحلیل فراوانی را نشان می دهد.
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 پژوهش هایداده توصیفی آماری تحلیل از حاصل شماتیکی نتایج برخی. 1 شکل

 
 سازیمدل و تحلیل فرآیند در استفاده موردو محیطی  اجتماعی -اقتصادی متغیرهای توصیف. 4 جدول

 تعریف نام متغیر نوع متغیر دیفر

1 

مجازی
 

 دختر 1پسر /  5 دختر بودن

 :  ندارد5:  دارد / 1  دارا بودن وضعیت گواهینامه رانندگی پدر  6

 :  ندارد5:  دارد / 1  دارا بودن وضعیت گواهینامه رانندگی مادر  3

 :  بیشتر از دو ساعت1: کمتر از دو ساعت ورزش کردن / 5  میزان ورزش کردن والدین در هفته  4

 مدرسه غیرانتفاعی:  1:  مدرسه دولتی / 5 نوع مدرسه  0

 :  بازنشسته یا بیکار5وقت / : وضعیت شغلی پدر تمام وقت یا پاره1  وضعیت شغلی پدر  2

 : بازنشسته و بیکار5: تمام وقت و پاره وقت / 1 وضعیت شغلی مادر  1

 : لیسانس و باالتر1: زیردیپلم تا فوق دیپلم / 5 میزان تحصیالت پدر  8

 : لیسانس و باالتر1: زیردیپلم تا فوق دیپلم / 5 میزان تحصیالت مادر  9

تعداد 15
 یا بیشتر خودروی دارد 3:  3:  دو خودرو دارد / 6: یک خودرو دارد /  1:  ندارد /5 تعداد خودروی شخصی خانوار  

 یا بیشتر موتورسیکلت دارد 3:  3موتورسیکلت دارد / :  دو 6:  یک موتورسیکلت دارد / 1:  ندارد /5 تعداد موتور سیکلت شخصی پدر  11

رتبه 16
  : خیلی باالتر از متوسط4:  باالتر از متوسط مردم / 3: متوسط درآمد مردم / 6: پایین تر از متوسط درآمد مردم / 1 میزان درآمد خانوار  ای

 : سوم 3: دوم /  6: اول / 1 مقطع تحصیلی  13

14 

پیوسته
 

 زمان پیاده روی درک شده از خانه تا مدرسه بصورت )واحد دقیقه( پیاده روی درک شده خانه تا مدرسه فاصله زمانی

 
 هایشیوه یانم از که بود دبستانی کودکان مدرسه به سفر در والدین توسط شده انتخاب نقلی و حمل هایشیوهه دربار پرسشنامه دوم بخش

 .کردندمی گزارش را خود کودکان استفاده مورده شیو والدین روی،پیاده و خانوار شخصی خودروی مدرسه، سرویس
 نسبت والدین نگرش ارزیابی به [Moen, 2008; Iversen, 2004] مطالعات شدهاعتبارسنجی ابزار از استفاده با پرسشنامه سوم بخش در
 کامالً از 5لیکرت تایی 0 مقیاس یک با سواالت به نسبت والدین مخالفت یا موافقت میزان ابزار این در. شد پرداخته ترافیک ایمنی به

 مقررات و قوانین " ،".است مقصد به رسیدن مهمتر، مسئله اما است، مهم ایمنی " همچون سوال 19. شد سنجیده موافق کامالً تا مخالف
 نسبت باید یزن دیگران که است موضوعی ترافیک، ایمنی ،".ندارد تصادف قبال در بیشتری مسئولیت دولت و دارند وجود ایمنی به مربوط

 آموزانشدان والدین از ".است شدن جریمه از پرهیز رانندگی، و راهنمایی قوانین از پیروی دلیل ترینمهم" ،".کنند مسئولیت احساس آن به
 1951 سال در پیرسون کارل توسط و است 1آماری متغیره چند تحلیل هایروش از که 2اصلی هایمؤلفه تحلیل روش سپس. شد پرسیده

  7  
 

 :آن در که

in 𝑣𝑣  :نهیگز تیمطلوب تابع n فرد یبرا i 

im 𝑣𝑣  :نهیگز تیمطلوب تابع m فرد یبرا i 
inp  :نهیگز انتخاب احتمال n فرد یبرا i 

M  :فرد یبرا دسترس در یهاوهیش مجموعه i 
 

 
 
 

 کسانی عیتوز و خطاها، عیتوز بودنمستقل خطا، گامبل عیتوز شامل که است استوار خطا پارامتر یبرا فرض سه براساس تیلوج مدل
 .شوندیم گرفتهنظردر تیلوج یهامدل ساختار یبرا مهم فرض سه عنوان به سه نیا .است خطاها

 (MANOVA) متغیره چند واریانس تحلیل 1-4
( رویپیاده) سفر الفعه از شیو استفاده در ترافیک ایمنی به نسبت والدین نگرش هایمؤلفه بین معنادار هایتفاوت و ارتباط بررسی منظوربه
 انسواری تحلیل روش از دبستانی آموزاندانش مدرسه به( خانواده شخصی خودروی و مدرسه سرویس) سفر غیرفعال هایشیوه مقابل در

 این. تاس( جمعیت) گروه چند از متغیر چند میانگین مقایسه برای آماری روش یک تحلیل این. شد نیزاستفاده( MANOVA) متغیره چند
 وابسته متغیرهای تعداد که شودمی استفاده زمانی و است( ANOVA) متغیره تک واریانس تحلیل روش از اییافته تعمیم شکل یک روش

 دارند ابستهو متغیرهای بر معناداری اثرات مستقل متغیرهای در تغییرات آیا: همچون سواالتی به پاسخ برای روش این. باشد تربیش یا دو
 .[Carey, 1998] کندمی کمک است چگونه مستقل و وابسته متغیرهای بین متقابل اثرات و
 پژوهش هایداده .1
-دانش ادفیتص نمونه حاضر مطالعه در دبستانی آموزاندانش مدرسه به سفر مختلف هایشیوه انتخاب بر تأثیرگذار عوامل یافتن منظوربه

 مدرسه 4) رشت شهر یک ناحیه پرورش و آموزش غیرانتفاعی و دولتی مدارس در دبستان سوم و دوم اول، هایپایه پسر و دختر آموزان
 4 بین 1396 سال ماه اردیبهشت در شدهطراحی پرسشنامه 695 تعداد منظور همین به .شد انتخاب( غیردولتی و دولتی دخترانه، پسرانه،
 هاپرسشنامه هایفرم تکمیل مسئول آموزاندانش والدین طوریکهبه گردید توزیع رشت شهرستان پرورش و آموزش یک ناحیهه مدرس
 شناسایی سازیمدل و تحلیل منظوربه معتبر مشاهده 126 هاپرسشنامه پاالیش از پس. بود درصد 15 تقریباً هاپرسشنامه بازگشت نرخ. شدند

 به بتنس والدین نگرش و مدرسه به سفر نقلی و حمل هایشیوه اجتماعی، -اقتصادی بخش شامل کلی بخش سه دارای پرسشنامه. شد
 .بود ترافیک ایمنی
 حلیلت نتایج. بود آموزاندانش و والدین هایویژگی و اجتماعی اقتصادی، وضعیت بهراجع کلی سواالت شامل اجتماعی -اقتصادی بخش

 و دوم هایپایه و بودند دبستان اول پایه آموزدانش شد توزیع هاآن میان در هافرم که آموزانیدانش از( %46) حدود که داد نشان فراوانی
 آموزاندانش( %6/24) حدود. دادندمی تشکیل را نمونه( %8/48) دخترها و( %6/01) پسرها. دادند اختصاص خود به را( %69) هرکدام سوم

 %6/16 .بودند رانندگی گواهینامه دارای آموزاندانش مادران %0/06 و پدران %0/89. بودند غیردولتی مدارس از( %8/30) و دولتی مدارس از
 کدسازی نحوه و بخش این متغیرهای 1 جدول .بودند شخصی نقلیه وسیله بدون هاآن %1/64 و شخصی نقلیه وسیله یک دارای خانوارها

 دهد.برخی از نتایج شماتیکی حاصل از تحلیل فراوانی را نشان می 4همچنین شکل  .است داده نشان را مدل به ورود برای هاآن

  

شکل 4. برخی نتایج شماتيکی حاصل از تحليل آماری توصيفی داده های پژوهش

تحلیل نگرش والدین نسبت به ایمنی در سفرهای دانش آموزان به مدرسه با ...



346مهندسی حمل و نقل / سال هفتم / شماره دوم / زمستان 1394

بخش دوم پرسشنامه درباره شیوه های حمل و نقلی انتخاب شده 

توسط والدین در سفر به مدرسه کودکان دبستانی بود که از میان 

شیوه های سرویس مدرسه، خودروی شخصی خانوار و پیاده روی، 

والدین شیوه مورد استفاده کودکان خود را گزارش می کردند.

در بخش سوم پرسشنامه با استفاده از ابزار اعتبارسنجی شده مطالعات 

]Moen, 2008; Iversen, 2004[ به ارزیابی نگرش والدین نسبت 

به ایمنی ترافیک پرداخته شد. در این ابزار میزان موافقت یا مخالفت 

والدین نسبت به سواالت با یک مقیاس 5 تایی لیکرت5 از کاماًل 

مخالف تا کاماًل موافق سنجیده شد. 19 سوال همچون " ایمنی مهم 

است، اما مسئله مهمتر، رسیدن به مقصد است."، " قوانین و مقررات 

مربوط به ایمنی وجود دارند و دولت مسئولیت بیشتری در قبال 

تصادف ندارد."، ایمنی ترافیک، موضوعی است که دیگران نیز باید 

نسبت به آن احساس مسئولیت کنند."، "مهم ترین دلیل پیروی از 

قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از جریمه شدن است." از والدین 

اصلی6  مؤلفه های  تحلیل  روش  سپس  شد.  پرسیده  دانش آموزان 

از روش های تحلیل چند متغیره آماری7 است و توسط کارل  که 

پیرسون در سال 1901 برای تحلیل اکتشافی داده ها مورد استفاده 

والدین  نگرش های  اصلی  مؤلفه های  شناسایی  برای  گرفت  قرار 

نسبت به ایمنی ترافیک استفاده شد )برای کسب اطالعات بیشتر 

راجع به این روش به ]Jolliffe, 2002[ رجوع نمایید(. در نهایت 

سه مؤلفه مسئولیت پذیری شخصی نسبت به ایمنی ترافیک، قوانین و 

اولویت های ایمنی ترافیکی و دانش والدین نسبت به ایمنی ترافیک 

به عنوان مؤلفه های اساسی نگرش والدین نسبت به ایمنی ترافیک 

شناخته شد. جدول 2 نتایج تحلیل مؤلفه های اساسی و تحلیل عاملی 

متغیرهای نگرشی والدین نسبت به ایمنی ترافیک را نشان می دهد.

5. نتایج تحلیل و مدل سازی
به  سفر  شیوه  های  ایمنی  بر  تحلیلی  حاضر  مطالعه  از  هدف 

است. پیاده روی  خصوص  به  دبستانی  دانش آموزان  مدرسه 

گزینه های سفر به مدرسه در مدل سازی انتخاب شیوه پیش روی 

والدین پیاده روی، سرویس مدرسه و خودروی شخصی خانوار 

از  هریک  توجه  قابل  اثر  چندگانه  لوجیت  مدل  در  بودند. 
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 پژوهش هایداده توصیفی آماری تحلیل از حاصل شماتیکی نتایج برخی. 1 شکل

 
 سازیمدل و تحلیل فرآیند در استفاده موردو محیطی  اجتماعی -اقتصادی متغیرهای توصیف. 4 جدول

 تعریف نام متغیر نوع متغیر دیفر

1 
مجازی

 
 دختر 1پسر /  5 دختر بودن

 :  ندارد5:  دارد / 1  دارا بودن وضعیت گواهینامه رانندگی پدر  6

 :  ندارد5:  دارد / 1  دارا بودن وضعیت گواهینامه رانندگی مادر  3

 :  بیشتر از دو ساعت1: کمتر از دو ساعت ورزش کردن / 5  میزان ورزش کردن والدین در هفته  4

 مدرسه غیرانتفاعی:  1:  مدرسه دولتی / 5 نوع مدرسه  0

 :  بازنشسته یا بیکار5وقت / : وضعیت شغلی پدر تمام وقت یا پاره1  وضعیت شغلی پدر  2

 : بازنشسته و بیکار5: تمام وقت و پاره وقت / 1 وضعیت شغلی مادر  1

 : لیسانس و باالتر1: زیردیپلم تا فوق دیپلم / 5 میزان تحصیالت پدر  8

 : لیسانس و باالتر1: زیردیپلم تا فوق دیپلم / 5 میزان تحصیالت مادر  9

تعداد 15
 یا بیشتر خودروی دارد 3:  3:  دو خودرو دارد / 6: یک خودرو دارد /  1:  ندارد /5 تعداد خودروی شخصی خانوار  

 یا بیشتر موتورسیکلت دارد 3:  3موتورسیکلت دارد / :  دو 6:  یک موتورسیکلت دارد / 1:  ندارد /5 تعداد موتور سیکلت شخصی پدر  11

رتبه 16
  : خیلی باالتر از متوسط4:  باالتر از متوسط مردم / 3: متوسط درآمد مردم / 6: پایین تر از متوسط درآمد مردم / 1 میزان درآمد خانوار  ای

 : سوم 3: دوم /  6: اول / 1 مقطع تحصیلی  13

14 

پیوسته
 

 زمان پیاده روی درک شده از خانه تا مدرسه بصورت )واحد دقیقه( پیاده روی درک شده خانه تا مدرسه فاصله زمانی

 
 هایشیوه یانم از که بود دبستانی کودکان مدرسه به سفر در والدین توسط شده انتخاب نقلی و حمل هایشیوهه دربار پرسشنامه دوم بخش

 .کردندمی گزارش را خود کودکان استفاده مورده شیو والدین روی،پیاده و خانوار شخصی خودروی مدرسه، سرویس
 نسبت والدین نگرش ارزیابی به [Moen, 2008; Iversen, 2004] مطالعات شدهاعتبارسنجی ابزار از استفاده با پرسشنامه سوم بخش در
 کامالً از 5لیکرت تایی 0 مقیاس یک با سواالت به نسبت والدین مخالفت یا موافقت میزان ابزار این در. شد پرداخته ترافیک ایمنی به

 مقررات و قوانین " ،".است مقصد به رسیدن مهمتر، مسئله اما است، مهم ایمنی " همچون سوال 19. شد سنجیده موافق کامالً تا مخالف
 نسبت باید یزن دیگران که است موضوعی ترافیک، ایمنی ،".ندارد تصادف قبال در بیشتری مسئولیت دولت و دارند وجود ایمنی به مربوط

 آموزانشدان والدین از ".است شدن جریمه از پرهیز رانندگی، و راهنمایی قوانین از پیروی دلیل ترینمهم" ،".کنند مسئولیت احساس آن به
 1951 سال در پیرسون کارل توسط و است 1آماری متغیره چند تحلیل هایروش از که 2اصلی هایمؤلفه تحلیل روش سپس. شد پرسیده

جدول 1. توصيف متغيرهای اقتصادی- اجتماعی و محيطی مورد استفاده در فرآیند تحليل و مدل سازی

امیررضا ممدوحی، میالد مهدی زاده
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آماری  برآوردهای  تمام  شد.  مشخص   t آماره  توسط  متغیرها، 

معنادار بودند. آزمون مربع کای برای برازش کلی مدل ها مورد 

استفاده قرار گرفت، به طوری که بر روی داده های یکسان، هر چه 

مقدار بیشتری به خود گیرند نشان دهنده برازش بهتر مدل است. 

به  مربوط  که  است   1/92   ،t آماره  شده  حاصل  مقدار  کمترین 

عدد ثابت مربوط به مطلوبیت گزینه پیاده روی است. با این حال 

درصد   99 اطمینان  با ضریب  آماری  به طور  متغیرها  از  بسیاری 

معنادار هستند. در ضمن گزینه سرویس مدرسه به عنوان پایه با 

 3 نهایی در جدول  مدل  نتایج  درنظرگرفته شد.  مطلوبیت صفر 

آورده شده است.

ارتباط  درباره  متغیره  چند  واریانس  تحلیل  کلی  نتایج  همچنین 

موتوری  شیوه های  مقابل  در  )فعال(  پیاده روی  شیوه  از  استفاده 

مؤلفه های  با  خانوار(  شخصی  خودروی  و  مدرسه  )سرویس 

از معنادار  ایمنی ترافیک حاکی  به  اساسی نگرش والدین نسبت 

  )Wilks’ λ = .809, F =  2.541, p < .01(  بودن مدل کلی

بود. خالصه نتایج حاصل از این تحلیل در جدول 4 آورده شده 

است. از جمله نتایج تحلیل این بود که والدینی که به حل مسئله 

ایمنی و همچنین نظر کارشناسان ایمنی در مقایسه سایر والدین 

بیشتر توجه دارند به احتمال کمتری فرزند خود را پیاده به مدرسه 

می فرستند.

جدول2. ساختار مؤلفه های اساسی نگرش های والدین دانش آموزان دبستانی نسبت به ایمنی ترافيک بر اساس تحليل عاملی اكتشافی
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 استفاده رافیکت ایمنی به نسبت والدین هاینگرش اصلی هایمؤلفه شناسایی برای گرفت قرار استفاده مورد هاداده اکتشافی تحلیل برای
 نسبت شخصی پذیریمسئولیته مؤلف سه نهایت در(. نمایید رجوع [Jolliffe, 2002] به روش این بهراجع بیشتر اطالعات کسب برای) شد
 والدین گرشن اساسی هایمؤلفه عنوان به ترافیک ایمنی به نسبت والدین دانش و ترافیکی ایمنی هایاولویت و قوانین ترافیک، ایمنی به

های اساسی و تحلیل عاملی متغیرهای نگرشی والدین نسبت به ایمنی نتایج تحلیل مؤلفه 6جدول  .شد شناخته ترافیک ایمنی به نسبت
   دهد.شان میترافیک را ن

 
 اکتشافی تحلیل عاملی بر اساسآموزان دبستانی نسبت به ایمنی ترافیک های والدین دانشهای اساسی نگرش. ساختار مؤلفه4جدول

 سازیمدل و تحلیل نتایج .0
 مدرسه به فرس هایگزینه.است رویدبستانی به خصوص پیاده آموزانهای سفر به مدرسه دانششیوه ایمنی بر تحلیلی حاضره مطالع از هدف

 راث چندگانه لوجیت مدل در .بودند خانوار شخصی خودروی مدرسه و سرویس روی،پیاده والدین رویپیشه شیو انتخاب سازیمدل در
 هامدل کلی برازش برای کای مربع آزمون. بودند معنادار آماری برآوردهای تمام. شد مشخص t آماره توسط ،متغیرها از هریک توجه قابل
. ستا مدل بهتر برازشه دهندنشان گیرند خود به بیشتری مقدار چه هر یکسان، هایداده روی بر کهطوریبه گرفت، قرار استفاده مورد

 از بسیاری حال این با. است رویپیاده گزینه مطلوبیت به مربوط ثابت عدد به مربوط که است t، 96/1 آماره شده حاصل مقدار کمترین
 رگرفتهدرنظ صفر مطلوبیت با پایه عنوانبه مدرسه سرویس گزینه ضمن در. هستند معنادار درصد 99 اطمینان ضریب با آماری طوربه متغیرها

 .است شده آورده 3 جدول در نهایی مدل نتایج .شد

 بار عامل شاخصی از میزان موافقت یا مخالف والدین نسبت به ایمنی ترافیکو اجزا آن به عنوان مؤلفه 
  (280/5=  آلفا کرونباخ)     ترافیک ایمنی به نسبت شخصی پذیریمسئولیت مؤلفه اول.

 115/5 ایمنی ترافیک، موضوعی است که دیگران نیز باید نسبت به آن احساس مسئولیت کنند
 292/5 دانمتالش بیش از حد در جهت ایمنی خودم را بسیار ارزشمند می

 222/5 مهم است که دیگران را به رفتار ایمن تشویق کنند
 252/5 من مراقبت از ایمنی همیشه مهم استبه نظر 

 045/5 کنمشخصاً در قبال ایمنی دیگران احساس وظیفه می
 493/5 شخصاً احساس می کنم که برای جلوگیری از تصادفات وظیفه دارم

 485/5 دانمدر هنگام استفاده از وسایل نقلیه عمومی، مراقبت از ایمنی خود را به خوبی می
 401/5 مفیدی پیرامون ایمنی در وسایل حمل و نقل عمومی دارمهای دانسته

 343/5 جلوگیری از حوادث، مسئله ای است که برای من خیلی اهمیت دارد
  (226/5=  آلفا کرونباخ)       ترافیکی ایمنی هایاولویت و دوم. قوانینه مؤلف

 161/5 ایستدباز میاگر تمام قوانین ایمنی حمل و نقل رعایت شود، جامعه از حرکت 
 221/5 کنمبه ندرت به ایمنی حمل و نقل فکر می

 201/5 ایمنی مهم است،اما مسئله مهمتر، رسیدن به مقصد است
 202/5 ندکشرکت حمل و نقلی که از نظر اقتصادی سودآور باشد، بهتر از شرکتی است که بیشتر به مسایل ایمنی توجه می

 010/5 قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از جریمه شدن استمهمترین دلیل پیروی از 
 400/5 بازگو کردن تخلفات رانندگی دیگران وجهه خوبی ندارد

  (851/5=  آلفا کرونباخ)  اعتقاد به حل مسئله ایمنی و اعتماد بر نظر کارشناسان سوم.ه مؤلف
 191/5 عادات رفتاری خود را بطور کامل تغییر دهدپذیرند که انسان حوادث حمل و نقل تنها در صورتی اجتناب

 203/5 کنند، اطالعات خوبی راجع به نحوه پیشگیری از تصادف دارند.کسانی که حوادث را بررسی می
 231/5 تر است را قبول دارماظهار نظر کارشناسان در مورد اینکه کدام روش حمل و نقل ایمن

 013/5 نقلی را حل خواهد نمودهای جدید مشکالت بخش حمل و آوریفن

تحلیل نگرش والدین نسبت به ایمنی در سفرهای دانش آموزان به مدرسه با ...
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نتایج حاصل از مدل سازی لوجیت چندگانه حاکی از معنادار بودن 

متغیرهایی از جمله قوانین و اولویت های ایمنی ترافیک، اعتقاد به 

حل مسئله ایمنی و اعتماد وبه نظرات کارشناسان ترافیک، تعداد 

خانوار،  درآمد  پدر،  شغلی  خانوار، وضعیت  خودروی شخصی 

ورزش کردن  میزان  مدرسه،  تا  خانه  زمانی  فاصله  جنسیت، 

والدین در هفته است. نتایج نشان می دهد والدینی که به قوانین 

بیشتری  توجه  والدین  به سایر  نسبت  ترافیک  ایمنی  مقررات  و 

خود  فرزندان  رساندن  برای  شخصی  خودروی  از  کمتر  دارند 

این  می کنند.  استفاده  پیاده روی  و  به سرویس  نسبت  مدرسه  به 

نتیجه ممکن است نشانگر این باشد که ترس از جریمه شدن و 

استفاده  کاهش  باعث  رانندگی  مقررات  و  قوانین  رعایت  لزوم 

متعاقبًا  و  می شود  تحصیلی  سفرهای  در  شخصی  خودروی  از 

و  مدرسه  سرویس  شیوه  از  استفاده  احتمال  افزایش  موجب 

پیاده روی کودکان دبستانی به مدرسه شود.

به حل  بیشتری  اعتقاد  که  والدینی  نشان می دهد  نتایج همچنین 

ایمنی  کارشناسان  نظرات  به  بیشتری  اعتماد  و  ایمنی  مسئله 

ترافیک )قبول وجود مشکل ایمنی( نسبت به سایر والدین دارند 

به سرویس مدرسه و خودروی  را نسبت  پیاده روی  کمتر شیوه 

این  که  می کنند  انتخاب  خود  کودکان  برای  خانوار  شخصی 

ممکن است نشانگر قبول وجود مشکل ایمنی در شیوه  پیاده روی 

مشکل  وجود  به  والدین  اعتقاد  دلیل  به  آن  از  بخشی  که  باشد 

خوانده شدن  ناایمن  دلیل  به  دیگر  بخشی  و  پیاده روی  ایمنی 

مطابق  شود.  تلقی  ایمنی  کارشناسان  سوی  از  پیاده روی  شیوه 

نسبت  والدین  نگرش  مؤلفه  سه  از  مؤلفه  دو  مطالعه  فرضیه  با 

به ایمنی ترافیک در مدل لوجیت چندگانه معنادار و بر استفاده 

شیوه های سفر اثرگذار بودند. نتایج نشان داد که والدین دختران 

دبستانی در مقایسه با والدین پسران دبستانی با احتمال بیشتری 

خودروی شخصی و پیاده روی را نسبت به سرویس مدرسه برای 

نتیجه  این  می کنند.  انتخاب  مدرسه  به  خود  فرزندان  رساندن 

این  نشانگر    )2006( همکاران  و  مک میالن  مطالعه  به  توجه  با 

امنیت  است که والدین در فرهنگ شرقی بیشتر نگران ایمنی و 

در  را  آنها  تا  دارند  تمایل  بیشتر  و  هستند  خود  دختران  سفر 

کنند  همراهی  مدرسه  تا  شخصی  خودروی  با  امکان  صورت 

می توان  نیز  پیاده روی  مورد  در   .]McMillan, et al., 2006[

با همراهی کردن دختران خود  چنین توجیهی داشت که والدین 

به مدرسه احساس آرامش خاطر بیشتری دارند.

عوامل  از  نیز  خانوار  تعداد خودروی شخصی  و  خانوار  درآمد 

به  نسبت  انتخاب شیوه خودروی شخصی  در  تأثیرگذار  و  مهم 

نتیجه  این  به مدرسه است.  سرویس مدرسه در رساندن کودك 

خودروی  گزینه  والدین  که  باشد  این  نشانگر  است  ممکن  نیز 

خانوار را ایمن تر از شیوه سرویس مدرسه درك می کنند.

در  مهم  عوامل  از  دیگر  یکی  خانه  تا  مدرسه  از  زمانی  فاصله 

ممکن  که  بود  پیاده روی  شیوه  انتخاب  در  والدین  تصمیم گیری 

است با ایمنی مسیر سفر به مدرسه در ارتباط باشد. مطابق مطالعه 

]Kamargianni and Polydoropoulou, 2013[ با زیاد شدن 

احتمال  والدین،  توسط  مدرسه  تا  خانه  درك شده  زمانی  فاصله 

خودرو  و  مدرسه  سرویس  به  نسبت  پیاده روی  شیوه  انتخاب 

ترافیکی  ایمنی  با  است  ممکن  موضوع  این  که  می یابد  کاهش 

در  سکونت  محل  از  گرفتن  فاصله  با  پیرامونی  محیط  امنیت  و 

ارتباط باشد.

والدینی که بیشتر از دو ساعت در طول یک هفته ورزش می کنند 

ورزش  هفته  در  ساعت  دو  از  کمتر  که  والدینی  با  مقایسه  در 

به  نسبت  پیاده روی  شیوه  انتخاب  به  بیشتری  تمایل  می کنند، 

دارند.  مدرسه  به  سفر  در  خود  فرزندان  برای  مدرسه  سرویس 

به فکر سالمتی  که  والدینی  متغیر می-توان گفت  این  مورد  در 

جسمی و روحی خود هستند و در طول هفته ساعاتی )بیش از 

دو ساعت( را برای ورزش کردن سپری می کنند نسبت به والدینی 

که کمتر به فکر ورزش کردن و سالمتی خود هستند ایمنی شیوه 

پیاده روی را نسبت با سایر والدین بیشتر درك می کنند. 

نوع مدرسه دولتی یا غیردولتی بودن در استفاده یا عدم استفاده 

از شیوه پیاده روی کودکان دبستانی در نمونه تحقیق حاضر اثری 

نداشت. 

همچنین نتایج تحلیل واریانس چند متغیره در مورد نگرش های 

مؤلفه  معنادارشدن  از  حاکی  ترافیک  ایمنی  به  نسبت  والدین 

امیررضا ممدوحی، میالد مهدی زاده
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کارشناسان  نظرات  بر  اعتماد  و  ایمنی  مسئله  حل  به  اعتقاد   "

با  مقایسه  در  پیاده روی  گزینه  انتخاب  با  ارتباط  در  ترافیک" 

گزینه های سرویس مدرسه و خودروی شخصی خانوار بود، به 

طوری والدینی که به حل مسئله ایمنی و همچنین نظر کارشناسان 

ایمنی در مقایسه سایر والدین بیشتر توجه دارند )وجود مشکل 

پیاده روی  شیوه  از  استفاده  احتمال  دارند(  قبول  بیشتر  را  ایمنی 

کاهش  پیاده روی  غیر  شیوه های  برابر  در  آنان  فرزندان  برای 

می یابد )F = 6.603, p < .01(. این نتیجه با نتایج مدل لوجیت 

موتوری  شیوه های  که  والدینی  یعنی  دارد،  تطابق  نیز  چندگانه 

دارای  می دهند  ترجیح  کودك خود(  )برای  پیاده روی  به  سفررا 

بیشتری  اعتماد  همچنین  و  ایمنی  مسئله  حل  به  بیشتری  اعتقاد 

به نظرات کارشناسان ترافیک دارند که  این موضوع را می توان 

از سوی  پیاده روی  ایمنی در شیوه   قبول وجود مشکل  از  ناشی 

والدین و کارشناسان ترافیکی دانست.

و  مدارس  به  منتهی  معابر  ایمنی  سطح  بردن  باال  بنابراین 

انتخاب  به  والدین  تشویق  بر  مبنی  کارشناسان  اظهارنظرهای 

اثرگذار و  پیاده روی ممکن است در تصمیم گیری والدین  شیوه 

از موتوری  دبستانی  انتخاب شیوه سفر کودکان  در  تغییر  باعث 

به پیاده روی شود. همچنین نتیجه نشان داد والدینی که نسبت به 

ایمنی خود و دیگران مسئولیت پذیر هستند بیشتر از سایر والدین 

از شیوه پیاده روی برای کودکان خود در سفر به مدرسه انتخاب 

می کنند، گرچه این نتیجه از لحاظ آماری معنادار یافت نشد.
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 -اقتصادی غیرهایمت و ترافیک ایمنی به نسبت والدین نگرشی هایمؤلفه براساس دبستانی کودکان سفر شیوه چندگانه لوجیت مدل نتایج. 1 جدول
 اجتماعی

 سطح معناداری ضریب متغیر گزینه 

خودروی شخصی خانوار
 5554/5 -8138/8*** ثابت ضریب 

 5345/5 -4409/5** ترافیک یمنیا هایاولویت و مولفه قوانین
 5559/5 1832/6*** خانوار خودروی تعداد

 5091/5 8658/6* وقت(پاره یا تمام) پدر شغلی متغیر مجازی وضعیت
 5181/5 3086/1** خانوار ای درآمدمتغیر رتبه

 5004/5 8395/5* متغیر مجازی دختر بودن

پیاده
روی

 

 1964/5 5-/2118 ثابت ضریب
 5323/5 -4296/5** کارشناسان ترافیک اعتماد به نظر و اعتقاد به حل مسئله ایمنیمولفه 

 5425/5 9588/5** در هفته( والدینساعت  6)بیش از  کردن متغیر مجازی ورزش
 5102/5 1319/1** متغیر مجازی دختر بودن

 5466/5 -5331/5** فاصله زمانی درک شده تا مدرسه )دقیقه(
 
 
 
 
 

 لگازیتم تابع احتمال برای سهم مساوی
 لگازیتم تابع احتمال برای سهم بازار

 لگازیتم تابع احتمال در همگرایی
 سهم مساوی(ضریب نکویی برازش )از 

 ضریب نکویی برازش )از سهم  بازار(

105/120- 
155/109- 
415/135- 
615/5 
185/5 

 .گزارش شده است نهاین گزی مطلوبیت نسبت به هاگزینه سایر مطلوبیت و شده منظور صفر مطلوبیت با پایه عنوان گزینه به مدرسه سرویس گزینه .4
 درصد. 1 و 0 ،15 سطح در نمایانگر به ترتیب معناداری:  * ,** ,*** .2

 .است درصد 65 رویپیاده و درصد 62 خانوار شخصی خودروی ،،درصد 04 سرویس گزینه سهم .3

 
 . نداشت ثریا در نمونه تحقیق حاضر دبستانی کودکان رویپیاده شیوه از استفاده عدم یا استفاده در بودن غیردولتی یا دولتی مدرسه نوع

قاد به حل اعت"ه مؤلف معنادارشدن از حاکی ترافیک ایمنی به نسبت والدین هاینگرش مورد در متغیره چند واریانس تحلیل نتایج همچنین
 و درسهم سرویس هایگزینه با مقایسه در رویپیادهه گزین انتخاب با ارتباط در "کارشناسان ترافیک مسئله ایمنی و اعتماد بر نظرات

یشتر ب والدین سایر مقایسه در به حل مسئله ایمنی و همچنین نظر کارشناسان ایمنیالدینی که و طوری به ،بود خانوار شخصی خودروی
 رویپیاده غیر هایشیوه برابر دربرای فرزندان آنان  رویپیادهه شیو از استفاده احتمالتوجه دارند )وجود مشکل ایمنی را بیشتر قبول دارند( 

 ریموتو هایشیوه که والدینی یعنی ،دارد طابقت نیز چندگانه لوجیتمدل  نتایج باه نتیجاین  (.F = 6.603, p < .01) یابدمی کاهش
دارای اعتقاد بیشتری به حل مسئله ایمنی و همچنین اعتماد بیشتری به نظرات  دهندمی ترجیح (خود کودک)برای  رویپیاده به سفررا

ن روی از سوی والدین و کارشناسای پیادهمشکل ایمنی در شیوه از قبول وجود ناشی توانمی را موضوع این که  دکارشناسان ترافیک دارن
 ترافیکی دانست.

 ممکن ویراظهارنظرهای کارشناسان مبنی بر تشویق والدین به انتخاب شیوه پیادهو  مدارس به منتهی معابر ایمنی سطح بردن باال بنابراین
همچنین نتیجه  .شود رویپیاده به موتوری از دبستانی کودکان سفره وشی انتخاب در تغییر باعث و اثرگذار والدین گیریتصمیم در است

ودکان خود در روی برای کپیادهه پذیر هستند بیشتر از سایر والدین از شیونشان داد والدینی که نسبت به ایمنی خود و دیگران مسئولیت
 یافت نشد.از لحاظ آماری معنادار کنند، گرچه این نتیجه سفر به مدرسه انتخاب می

جدول 3. نتایج مدل لوجيت چندگانه شيوه سفر كودكان دبستانی براساس مؤلفه های نگرشی والدین نسبت به ایمنی ترافيک و متغيرهای اقتصادی- اجتماعی

تحلیل نگرش والدین نسبت به ایمنی در سفرهای دانش آموزان به مدرسه با ...
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6. جمع بندی و پیشنهادات
 سال هاست که در دنیا و به ویژه کشور ایران ایمنی شیوه های سفر 

به مدرسه بویژه پیاده روی دانش آموزان ابتدایی از طریق اقدامات 

تاکنون  و  می شود  پیگیری  تصادفات  آمار  بررسی  و  مهندسی 

این مساله  به منظور حل  راهکارهای متعدد و هزینه های هنگفتی 

ارائه شده است. مطالعه حاضر با توجه به این موضوع، با بررسی 

نگرش های  اساسی  )مؤلفه های  روانشناختی  عوامل  شناسایی  و 

والدین نسبت به ایمنی ترافیک( و اثر آن بر استفاده از شیوه های 

شیوه ها  سایر  مقابل  در  پیاده روی  ویژه  به  دبستانی  کودکان  سفر 

ارائه راهکارهای  اقتصادی- اجتماعی درصدد  در کنار متغیرهای 

نوین روانشناختی و اصالح این عوامل در کنار اقدامات مهندسی 

از  استفاده  احتمال  افزایش  برای  الزم  زمینه های  ایجاد  به منظور 

به این  است.  ابتدایی  دانش آموزان  میان  در  ایمن  پیاده روی  شیوه 

منظور پرسشنامه ای طراحی شد که با جمع آوري داده های حاصل 

در  ابتدایی  تا سوم  اول  مقاطع  کودکان  والدین  توسط  تکمیل  از 

ناحیه یک آموزش و پرورش شهر رشت، و استفاده از مدل سازی 

لوجیت چندگانه و تحلیل واریانس چند متغیره، عوامل روانشناختی 

)نگرش های والدین نسبت به ایمنی ترافیک( و عوامل اقتصادی- 

اجتماعی مؤثر بر استفاده از شیوه پیاده روی دانش آموزان ابتدایی 

شناسایي گردید. 

از راهکارهای مؤثر به منظور ترغیب و تشویق والدین به منظور 

به  که  والدینی  برای  مدرسه  به  کودکان  پیاده روی  به  دادن  اجازه 

حل مسئله ایمنی اعتقاد و به نظر کارشناسان ایمنی اعتقاد دارند، 

یا  و   )SR2S رویکرد  )همچون  پیاده روی  مسیرهای  ایمن سازی 

تغییر نظر کارشناسان )مبنی بر تشویق بر استفاده از شیوه پیاده روی( 

است. این امر در والدینی که به وجود مشکل ایمنی اعتقاد دارند 

سبب  و  تصمیم گیری  در  احتمالی  تغییر  موجب  است  ممکن 

ترغیب آنها به انتخاب شیوه پیاده روی یا حداقل موجب جلوگیری 

از روند کاهشی احتمال انتخاب شیوه  پیاده روی می شود. همچنین 

اعمال سیاست هایی همچون افزایش قوانین و مقررات رانندگی در 

سطح شهر رشت )همانند تشدید جرایم برای رانندگان متخلف و 

لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در سطح شهر( موجب 

کاهش استفاده از خودروی شخصی والدین برای رساندن کودکان 

به مدارس و افزایش احتمال استفاده از شیوه سرویس مدرسه و 

پیاده روی می شود. سیاست های فرهنگی همچون تشویق والدین 

به ورزش، انتخاب مدارس نزدیک به محل سکونت نیز احتمال 

را  پیاده روی  مثل  سفر  )غیرموتوری(  فعال  شیوه های  از  استفاده 

نسبت به استفاده از شیوه های موتوری افزایش می دهد.

بیشتر متغیرهاي  برای تحقیقات آتی، بررسی  پیشنهادات  ازجمله 

انواع  به  نسبت  والدین  خطر  ادراك  ترافیک،  ایمنی  با  مرتبط 

به  نسبت  والدین  تمایالت  بررسی  نقلی،  و  حمل  شیوه های 

پیاده روی و محیط زیست است.

7. سپاسگزاری
رشت،  شهر  یک  ناحیه  پرورش  و  آموزش  محترم  مسئولین  از 

تکمیل  در  را  ما  که  ناشناسی  والدین  همه  و  معلمان  مدیران، 

می گردد.  قدردانی  صمیمانه  نمودند،  یاری  پژوهش،  پرسشنامه 

محسن  مهندس  آقای  جناب  دریغ  بی  کمک های  از  همچنین 
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 رویپیاده غیر و رویپیاده شیوه انتخاب در ترافیک ایمنی به نسبت والدین هاینگرش نتایج تحلیل واریانس چند متغیره در تعیین نقش. 1 جدول

 مؤلفه
 هایمیانگین میزان استفاده )مقیاس لیکرت( از شیوه

 F مقدار
 رویپیاده غیر رویپیاده

 53/6 11/6 30/6 رافیکت ایمنی به نسبت شخصی پذیرییت. مسئول1
 99/1 11/3 13/3 ترافیک ایمنی هاییتو اولو ین. قوان6
 25/2** 18/6 98/1 یکتراف یمنینسبت به ا ین. دانش والد3

1. Wilks’ λ = .809,           F = 2.541,          p < .01  
 درصد. 1 و 0 ،15 سطح در نمایانگر به ترتیب معناداری:  * ,** ,***. 6
 پیشنهادات و بندیجمع .6
 آموزان ابتدایی از طریق اقداماتروی دانشهای سفر به مدرسه به خصوص پیادههاست که در دنیا و به ویژه کشور ایران ایمنی شیوهسال 

ت. حل این مساله ارائه شده اس منظورهای هنگفتی بهشود و تاکنون راهکارهای متعدد و هزینهمهندسی و بررسی آمار تصادفات پیگیری می
ی های والدین نسبت به ایمنهای اساسی نگرشحاضر با توجه به این موضوع، با بررسی و شناسایی عوامل روانشناختی )مؤلفهه مطالع

 -اقتصادی یرهایها در کنار متغروی در مقابل سایر شیوههای سفر کودکان دبستانی به ویژه پیادهترافیک( و اثر آن بر استفاده از شیوه
های الزم برای منظور ایجاد زمینهراهکارهای نوین روانشناختی و اصالح این عوامل در کنار اقدامات مهندسی بهه اجتماعی درصدد ارائ

 آوریمعج با که شد طراحی ایپرسشنامه منظور آموزان ابتدایی است. بدینروی ایمن در میان دانشپیادهه افزایش احتمال استفاده از شیو
 زا استفاده و رشت، شهر پرورش و آموزش یک ناحیه در ابتدایی سوم تا اول مقاطع کودکان والدین از تکمیل توسط حاصل هایداده
 و عوامل (ترافیک ایمنی به نسبت والدین هاینگرش) شناختیعوامل روان متغیره، چند واریانس تحلیل و چندگانه لوجیت سازیمدل

  .گردید شناسایی ابتدایی آموزانروی دانشپیادهه استفاده از شیو بر مؤثر اجتماعی -اقتصادی
نی ی که به حل مسئله ایموالدین برای روی کودکان به مدرسهاجازه دادن به پیاده به منظور از راهکارهای مؤثر به منظور ترغیب و تشویق

و یا تغییر نظر کارشناسان )مبنی بر  (SR2Sروی )همچون رویکرد مسیرهای پیادهسازی ایمن اعتقاد و به نظر کارشناسان ایمنی اعتقاد دارند
الی در موجب تغییر احتمممکن است  به وجود مشکل ایمنی اعتقاد دارند یاست. این امر در والدین روی(تشویق بر استفاده از شیوه پیاده

روی یادهی پجلوگیری از روند کاهشی احتمال انتخاب شیوه روی یا حداقل موجبگیری و سبب ترغیب به انتخاب شیوه پیادهتصمیم
 انرانندگ برای جرایم تشدید همانند) رشت شهر سطح در رانندگی مقررات و قوانین افزایش همچون یهایسیاست اعمال همچنین. شودمی

 ودکانک رساندن برای والدین شخصی یخودرو از استفاده کاهش موجب( شهر سطح دررانندگی  و راهنمایی قوانین رعایت لزوم و متخلف
 ورزش، هب والدین تشویق همچون فرهنگی هایسیاست. شودمی رویو پیاده سرویس مدرسهه مدارس و افزایش احتمال استفاده از شیو به

 از تفادهاس به نسبت را رویپیاده مثل سفر( غیرموتوری) فعال هایشیوه از استفاده احتمال نیز سکونت محل به نزدیک مدارس انتخاب
 .دهدمی افزایش موتوری هایشیوه

 حمل هایشیوه انواع به نسبت والدین خطر ادراک ترافیک، ایمنی با مرتبط متغیرهای بیشتر بررسی آتی، تحقیقات برای پیشنهادات ازجمله
 .است زیست محیط و رویپیاده به نسبت والدین تمایالت بررسی ،نقلی و
 
 سپاسگزاری .7

وهش پژ پرسشنامهتکمیل والدین ناشناسی که ما را در ه محترم آموزش و پرورش ناحیه یک شهر رشت، مدیران، معلمان و هم از مسئولین
تدوین یاری در محسن فالح زواره به خاطر مهندس های بی دریغ جناب آقای گردد. همچنین از کمکیاری نمودند، صمیمانه قدردانی می، 

 گردد.تشکر و قدردانی میدر امر پرسشگری یاری به خاطر زاده و سرکار خانم بشردوست مهدیپرسشنامه و جناب آقای مسلم 
 
 هانوشتپی .8

جدول 4. نتایج تحليل واریانس چند متغيره در تعيين نقش نگرش های والدین نسبت به ایمنی ترافيک در انتخاب شيوه پياده روی و غير پياده روی
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آقای  جناب  و  پرسشنامه  تدوین  در  یاری  خاطر  به  زواره  فالح 

مسلم مهدی زاده و سرکار خانم بشردوست به خاطر یاری در امر 

پرسشگری تشکر و قدردانی می گردد.

8. پی نوشت ها
1- European Road Safety Observatory
2- Theory of Planned Behavior
3- Behaviourial Models
4- Utility Maximization
5- Likert
6- Principal Component Analysis
7- Multivariate Statistical Analysis
8- Safe Route to School
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