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چکیده
حملونقل فعال (پیادهروی و دوچرخهسوارری هه دررسوه فریواس رسا کا کادکاد حررفل فعا یا هرنس هرری گیاییری ری هیماریهای
غیرورییر رر کسو

کننر هر ری داا عه حارورب هررسس ررهاه دیاد کرگیو ور ر ب هه حملونقل فعال کادکاد هه دررسه و داغیرهای

شولل شو،رب ناررنسب ردررو ور ر ب و نار

آن،ا نسوتا هه پیادهروی و همچنیب داغیرهای رفاصادی و رگاماعس رسا دنظار ری کرگیوب

کما ل ور ر ب هه رسواااده کادو ری هر کرر ری رنار روشو،ای فعال سار هه دررسه رسا رمب آدکه ناررنس در دارد هر شیاه سار
هه دررسوهب ینییرهری ری رفلار و کصاررت دناس در دارد ناا ج رساااده ری آد شیاه رسا  085پرسشناده هیب کادکاد  7کا  21سا ه در
 0دررسه رهارر س در دناطق  1و  20ک،ررد کای ع شر دااهق ناا ج درلسایی دعادالت ساخااری در ساو دعنسدرری  0دریرب ری دیاد
عاردل یدینهریب سووب کادو ( β = −0.135و کعررد فرینررد ( β = −0.088ها ناررنس ور ر ب نسووتا هه حملونقل فعال کادکاد
هه دررسوه ررکتا دناس درشواانر ری دیاد داغیرهای شلل ش،ر کررکج گمعیاس ( β = 0.128و پیاسااس ( β = 0.216ررهاه دثتا ها
ناررنس نسوتا هه سوار فعال کادکاد هه دررسه و رخا
درشا ( β = 0.090رفزر ش رخا

کارهری ررهاه دثتا ها کرگیو ور ر ب نستا هه سار فعال کادکاد هه دررسه

کارهریها در هرنادهر زیهاب دشاق ور ر ب در رفزر ش کرگیو آدها نستا هه حملونقل فعال هه

دررسووه و همررهس آن،ا ها کادکاد رسووا همتسووااس دناس هیب کرگیو ور ر ب نسووتا هه حملونقل فعال و فایوویه خانه کا دررسووه
نشاددهنره کقاهل سیاسا رحررث درررس در حاده دررکز گمعیاس دررری یدیب رریرد ها سیاساهای کاسعه حمل و نقل پا ررر رسا

واژههای کلیدی :سفر ،ترجیح والدین ،حملونقل فعال ،شکل شهر ،نگرش والدین
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بهنام محمدی ،محسن فالح زواره ،هوشمند معصومی
الگوی سفر کودکان به مدرسه در سالهای اخیر تغییرات اساسی

 .1مقدمه
بیماریهای غیرواگیر علت عمده مرگ و میر در سراسر جهان
هستند ،بهصورتی که به گزارش سازمان بهداشت جهانی 64
درصد از کل مرگ و میر جهانی در سال  8482ناشی از این
بیماریها بوده است [ .]WHO, 2017به طور تقریبی 14درصد
از مرگ و میر ناشی از این بیماریها ،درکشورهای در حال توسعه
رخ میدهد [ ]Sheykhaleslam et al. 2004که کشور ما
نیز جزء این کشورها ردهبندی شده است .چاقی که زمینهساز
بسیاری از بیماریهای غیرواگیر همچون بیماریهای قلبی و
عروقی ،پرفشاری خون ،دیابت ،اختالالت متابولیک و برخی
سرطانها است ،به مسئلهای جدی هم در کشورهای توسعهیافته
و هم در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است
[ .]Tremblay and Doucet, 2000به گزارش سازمان
بهداشت جهانی حدود  8/3میلیارد نفر در سال  8480در دنیا
دچار اضافهوزن بودهاند [ .]WHO, 2017بهعالوه شواهد
فراوانی وجود دارد که نشان میدهد شیوع چاقی در سراسر جهان
رو به افزایش است [ .]Flegal et al. 2010نتایج مشابهی از
تحقیقات محققین ایرانی نیز نشان میدهد که شیوع چاقی در
ایران بین سالهای  8332تا  8484افزایش داشته
است[et al. 2015

.]Rahmani

پیشگگگگیری از بیمگاریهای غیرواگیر وابسگگگته به کنترل عوامل
خطرزایی مگاننگد کمتحرکی اسگگگت .شگگگیوه حمل و نقل فعال
(پیادهروی و دوچرخهسگواری) به مدرسه میتواند فرصت الزم
برای کودکگان در دسگگگتیگابی به حداقل فعالیت بدنی الزم برای
جلوگیری از بیمگاریهای غیرواگیر فراهم آورد [Timperio
] .et al. 2006از طرف دیگر شگگگواهگد مبینن آن اسگگگت که
کودکانی که بیشگگگتر سگگگفرهای خود را با گونههای حملونقل
موتوری انجگام میدهند ،به احتمال زیاد این رفتار را تا سگگگنین
بلوغ و حتی بزرگسالی ادامه میدهند ]Lopez and Wong,
 .[2017بنابراین گسترش حملونقل فعال به مدرسه در دوران
کودکی منجر به تمایل افراد به این گونه حملونقل در بزرگسالی
خواهد شگگگد که این کار منافعی همچون سگگگالمت جسگگگمی،
اقتصگادی ،زیستمحیطی ،حملونقلی و عدالت اجتماعی را در
پگی خواهگگد داشگگگگت [Hatamzadeh, Habibian and
] .Khodaii, 2017(In Persianبگا این حال تحقیقات در
کشگورهای پردرآمد و با درآمد کم و متوسگگش نشان میدهد که

کرده و حمل و نقل فعال (دوچرخهسگگگواری و پیادهروی) جای
خود را به شیوههای غیرفعال داده است .برای مثال در حدود سه
دهه قبل ،اکثر سگفرهای کودکان آمریکایی به مدرسگه بهصورت
پیاده یا با دوچرخه انجام میگرفت .اما در سگگگالهای اخیر این
سگفرها جای خود را به حمل و نقل موتوری داده است که این
موضگگگوع کمتحرکی کودکان و تراکم ترافیک بهخصگگگور در
سگگاعات اوص صگگبحگاهی را به دنبال داشگگته اسگگت [Lopez
] .and Wong, 2017تاکنون تحقیقات اندکی در کشگگورهای
با درآمد کم و متوسش در زمینه الگوی حمل و نقل فعال کودکان
به مدرسگه انجام گرفته است .بیشتر این مطالعات نشان میدهند
که در اکثر شگهرهای بزرگ این کشگورها بسگیاری از سگفرهای
مدرسگه با اسگتفاده از وسایل حملونقل موتوری انجام میشود
که این موضگگوع را میتوان با افزایش مالکیت خودروی خانوار،
نگرانی از وضگگعیت ایمنی معابر و فقدان سگگیسگگتم حملونقل
عگمگومگی یگکگ گگارچگگه مرتبش دانسگگگگت [Mehdizadeh,
]).Nordfjaern and Mamdoohi, 2016 (In Persian
استفاده از حملونقل فعال مستلزم شناخت اندرکنش رفتار و
محیش و انجام تغییر در محیش بهگونهای است که مشونق استفاده
از این شیوه حملونقل باشد .ضمن آنکه افزایش استفاده از شیوه
حمل و نقل فعال ،تغییرات محیش را در بر خواهد داشت .تشویق
حمل و نقل فعال مستلزم روانشناسی محیش است که بر پایه سه
عامل انسان ،محیش و اندرکنش بین انسان و محیش قرار دارد.
8

مفاهیم اساسی رابطه بین انسان و محیش شامل ادراک ،8شناخت
و رفتار 9است.

این عوامل پلی را میان نیازهای انسان و محیش پیرامون او به
وجود آورده و منبعی برای پاسخگویی به نیازهای انسان ایجاد
میکنند .در این ارتباط ،انسان به منظور براورده ساختن نیازهای
خویش نیازمند کسب اطالعاتی از محیش (ادراک) ،شناخت و در
نهایت رفتار در محیش است [Khalilnejad, 2016 (in
]) .Persianاز جهت دیگر ،محیش که منبع رفع نیازهای انسانی
است نیز مستلزم داشتن خواصنی است تا به بهترین شکل برای
برطرف نمودن این نیازها با انسان ارتباط برقرار کند .در این
ارتباط ،تئوری کارآیی یا قابلیت محیش 4این امکان را فراهم
میسازد تا در بررسی جزء به جزء نیازهای انسانی ،قابلیتهای
متناظر آنها را در محیش مشخص نمائیم [Jonietz and
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نقش متغیرهای شکل شهر و ادراک والدین در ترجیح آنها به استفاده کودکان ....
] .Timpf, 2012در ارتباط متقابل انسان و محیش ،نظریه

نیروی کار کارآمدی برای کشور نخواهند بود ،بلکه اقتصاد کشور

قابلیت محیش گیبسون به کیفیت یا خوار اشیاء اشاره دارد که

باید هزینه هنگفتی را صرف درمان این افراد کند .بنابراین شناخت

با استفاده از آن خوار ،کاربر درک میکند که چگونه از محیش

عوامل مرتبش با کمتحرکی کودکان و یافتن راهکارهایی برای

استفاده کند [).]Khalilnejad, 2016(in Persian

افزایش فعالیت آنها از مهمترین موضوعات روز کشور است.

قابلیت یا کارآیی محیش ،یک ساختار مرکزی از روانشاسی ادراکی

علیرغم آنکه امروزه نحوه ترویج حملونقل فعال به مدرسه به

اکولوژیکی است و بهعنوان فرصتها و مخاطراتی بروز مییابد

یکی از مهمترین موضوعات تحقیقاتی در کشورهای پر درآمد

که کاربر آن را در محیش ادراک میکند .در این تعریف به فرصت-

تبدیل شده است ،به این مباحث در کشورهای با درآمد متوسش

ها ،کارآیی مثبت و به مخاطرات محیطی کارآیی منفی اطالق

[Hatamzadeh,

میشود [ .]Kyttä, 2004این کارآییها بهصورت بالقوه در
محیش وجود داشته و بسته به نحوه ادراک افراد ،محیش کارآیی-
های متفاوتی را محقق خواهد نمود .برای مثال هرچه میزان تحقق
کارآییهای مثبت در یک محیش برای کاربر بیشتر باشد ،آن محیش
جذابیتهای بیشتری برای ارائه به کاربر خواهد داشت و فرد را
به سمت عملی که معرف آن است سوق میدهد[ Kyttä,
 .]2004ورود کودکان به مرحله ادراک و کشف جذابیتهای

و کم درآمد ،کمتر پرداخته شده است

]).Habibian and Khodaii, 2017 ( in Persian
در این تحقیق به بررسی عوامل مرتبش با ترجیح والدین به سفر

فعال کودکان به مدرسه پرداخته خواهد شد .این عوامل شامل
ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی خانوار ،ادراک اجتماعی والدین،
ویژگیهای شکل شهر و تعامل کودک با محیش خواهد بود.

 .2پیشینه تحقیق

محیش عمدتاً منوط به مجوز تحرک مستقل از جانب والدین

تحقیقات متعدد نشان میدهند که حملونقل فعال به مدرسه با

است .هر کدام از عوامل کارآیی محیش و مجوز تحرک مستقل

طیف گستردهای از عوامل در ارتباط است .در یک دستهبندی

بدون حضور عامل دیگر تصویر صحیحی از اندرکنش رفتار

کلی این عوامل شامل ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی خانوار،

کودک (همچون استفاده از شیوه حمل و نقل فعال) با محیش را

ادراک اجتماعی ،محیش ساختوساز شده و شکل شهر و همچنین

نشان نخواهد داد .در این بیان ،تحرک مستقل به آزادی عمل

عوامل روانشناختی والدین و کودکان است که در ادامه به هر یک

کودکان به سفر و بازی در فضاهای عمومی بدون نظارت

پرداخته میشود.

بزرگساالن گفته میشود [Carver, Timperio and
] .Crawford, 2012نشان داده شده است که مداخالت با
هدف افزایش تحرک مستقل ،راهبرد خوبی برای ارتقای سالمت
کودکان است

[Giovannelli Pacilli, and

] .Spaccatini, 2017دسترسی به محیشهای بازی مختلف،
اکتشاف فضاهای شهری و برقراری روابش اجتماعی با همساالن
از نتایج تحرک مستقل است [Pacilli, Giovannelli and
] .Spaccatini, 2017تحرک مستقل ،تقویت مهارتهای
فیزیکی ،عاطفی و ادراکی کودک را در پی داشته و باعث میشود
کودک بهتر با محیش اطراف خود رابطه برقرار کند [Carver,
].Timperio and Crawford, 2012
موضوع کمتحرکی کودکان از جمله مهمترین مشکالت روز
کشورمان است [Nemati, Naghizadeh Baghi and
] .Dehghan, 2008کمتحرکی و چاقی امروز کودکان جامعه
به بیماری بزرگساالن فردای آن کشور تبدیل خواهد شد که نهتنها

 1-2ویژگیهای اقتصادی  -اجتماعی خانوار
مطالعات نشان دادهاند که پسران با سنین باالتر بیشتر از حملو-
نقل فعال استفاده کرده و اغلب سفرهای خود را بهصورت مستقل
به مدرسه انجام دادهاند [Potoglou and] Arslangulova,
] 2017; Mitra and Buliung, 2015تحقیقات ،استفاده از
شیوههای فعال سفر بهصورت مستقل را در بین دختران کمتر از
پسران نشان دادهاند که این موضوع به نگرانی والدین از دختران
در جامعه ارتباط دارد [Hatamzadeh, Habibian and
].]Khodaii, 2017 (in Persian) ;Nolan, 2014
بررسی تحقیقات گذشته از ارتباط ویژگیهای خانوار با سفر
کودکان به مدرسه حکایت دارد .بهعنوان نمونه برخی تحقیقات،
بیشتر بودن تعداد فرزندان خانوار را عاملی در جهت افزایش
استفاده از حملونقل فعال به مدرسه معرفی کردهاند [ [Deka,
] .]2013; McDonald, 2008دلیل این یافته اطمینان بیشتر
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بهنام محمدی ،محسن فالح زواره ،هوشمند معصومی
والدین در سفر کودکان در صورت همراهی برادران یا خواهران

مهمترین نتیجه اندرکنش بین قابلیت کارآیی محیش و مجوز

خود عنوان شده است .در طرف مقابل برخی تحقیقات افزایش

تحرک مستقل ،استفاده کودکان از شیوههای حمل و نقل فعال

فرزندان خانوار را با کاهش استفاده از حملونقل فعال به مدرسه

همچون پیادهروی و فعالیت فیزیکی کودکان بهصورت مستقل در

در ارتباط دانسته و این مشاهده را با اقتصادی شدن بکارگیری

محیش است .بهعنوان نمونه کودکانی که اجازه داشتند آزادانه در

راننده برای رساندن کودکان به مدرسه در صورت زیاد بودن

محیش اطراف منزل خود تحرک داشته باشند به احتمال باالتری

تعداد کودکان توجیه کردهاند .تحقیقاتی نیز وجود دارند که ارتباط

نسبت به همساالن خود فعالیت فیزیکی انجام داده و تناسب وزنی

معنیداری را بین تعداد فرزندان خانوار و استفاده از شیوههای

بهتری داشتهاند

.

and

[Pacilli, Giovannelli

فعال سفر به مدرسه نیافتهاند [.]Lopez and Wong, 2017

 [Spaccatini, 2017سطح باالی تحرک مستقل با کاهش

نشان داده شده است که وقت آزاد والدین و در دسترس بودن

سبک زندگی کم تحرک و درنتیجه کاهش خطر ابتال به چاقی

آنها برای همراهی کودک ،زمینه کاهش استفاده از حملونقل

مرتبش بوده است.

فعال را فراهم میآورد ].[Mitra and Buliung, 2015
همچنین والدین شاغلی که صبحها به محل کار خود میروند ،به
احتمال بیشتری کودک خود را با خودروی شخصی به مدرسه
میرسانند ;[Park, Noland and Lachapelle, [2013
] .McDonald, 2008بررسیها نشاندهنده تفاوت در تحرک
مستقل کودکان نسبت به تحرک همراه با بزرگساالن است .بر
طبق مطالعات انجام شده در مقایسه با تحرک همراه با بزرگساالن،
کودکان بدون همراه ،زمان سفرشان بیشتر ،مصرف انرژیشان
بیشتر و جهات حرکتیشان غیرخطی است [ Mackett et al.
 .]2007بهعبارت دیگر ،این کودکان بهجای طی مسافت خطی،
از حرکات موصوار استفاده کرده و به محلهای مختلف موجود
در محیش اطراف خود رفته و کارآییهای موجود در اطراف خود
را کشف میکردند .در مقابل ،کودکانی که یک بزرگسال را همراه
خود میدیدند ،سفرهایی برنامهریزی شده ،هدفمند ،با صرف
انرژی کم ،با سرعت باال (منطبق بر سرعت حرکت والدین) و
حرکاتی خطی از مبدا به مقصد داشتند و لذا در حضور والدین
خود شانس کمتری برای تشخیص کارآییهای محیش اطراف و
اکتشاف در آن داشتند [.]Mackett et al. 2007
در تحقیقات دیگر ،نقش مالکیت خودرو در استفاده از شیوههای
حملونقل فعال کودکان به مدرسه سنجیده شد .در بیشتر این
مطالعات رابطه منفی میان مالکیت خودرو و استفاده از پیادهروی
و دوچرخه سواری به مدرسه گزارش شده و نشان داده شده
است که متغیر مالکیت خودرو از مهمترین متغیرهای مرتبش با
استفاده از شیوههای حملونقل فعال به مدرسه است
[Mehdizadeh, Nordfjaern and Mamdoohi,
;2016; Waygood and Susilo, 2015; Elias, 2015
.[Oliver et al. 2014

 2-2ادراک اجتماعی
نشان داده شده است که نگرش (ارزیابی ذهنی کلی از نتیجه یا
اثر یک عامل که به صورت مثبت یا منفی بیان میشود) در مورد
پیادهروی و دوچرخهسواری با استفاده از شیوههای حملونقل
فعال مرتبش است ].]Rodríguez-López et al. 2013
تحقیقات نشانگر آن است که والدین و کودکان هردو نه تنها
نگرشی منفی نسبت به ترافیک و خیابانهای شلوغ برای
پیادهروی و دوچرخهسواری دارند ،بلکه آنرا به عنوان یک
نگرانی تلقی میکنند [ .]Lopez and Wong, 2017همچنین
از نظر کودکان و والدین ،کنترل ترافیک (برای نمونه وضع
محدودیت سرعت و محدودیت تردد در نزدیکی مدارس) عاملی
در جهت حمایت از پیادهروی به حساب میآید

[.]Baslington, 2009
از نظر برخی والدین ،حملونقل با خودرو راحتی بیشتری نسبت
به پیادهروی و دوچرخهسواری دارد Lopez and] Wong,
 .]2017اما والدینی وجود داشتند که اظهار کردند حملونقل
فعال راحتی و آسایش بیشتری دارد Lopez and] Wong,
 .]2017به طور کلی احساس آسایش و راحتی با حملونقل
فعال در کودکان و افراد جوان بیشتر از والدین بوده است .بیشتر
افراد بیان کردند که پیادهروی راحتترین شیوه در معابر شهری
و دوچرخهسواری راحتترین شیوه در مناطق روستایی است.
همچنین اعتقاد به فواید زیستمحیطی پیادهروی وچرخهسواری
در کودکان جوانتر نسبت به کودکان بزرگسالتر و والدین آنها

قویتر بوده است.]Baslington,] 2009
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نقش متغیرهای شکل شهر و ادراک والدین در ترجیح آنها به استفاده کودکان ....
نگرش والدین نسبت به عدم کفایت تسهیالت در محیش

است [Mehdizadeh, Nordfjaern and Mamdoohi,

بخصور سازهها و زیربناهای مهندسی همانند پارکینگ

.]2016
عالوه بر فاصله خانه و مدرسه ،تأثیر سطوح شهرنشینی (تراکم

فعال نزد آنها شناخته شده است [ .]Baslington, 2009در

مسکونی و اختالط کاربری) بر سفر به مدرسه نیز مورد بررسی

دوچرخهسواران و یا خطوط عابرپیاده به عنوان مانع حملونقل
زمینه تسهیالت حمایتکننده از پیادهروی ،والدین به گذرگاههای
ایمن عابرپیاده] ،] Lupton and Bayley, 2002پیادهراهها
و پیادهروها] ، [Lopez and Wong, 2017سرعتگیرها و
یا محدودکنندههای سرعت در خطوط عبور مخصور دوچرخه
] ] Rodríguez-López et al. 2013و پارکینگهای ایمن
دوچرخه ] ] Baslington, 2009اشاره کردهاند.
ادراک والدین از ایمنی و امنیت نیز در تشویق والدین به صدور
مجوز سفر کودکان با شیوههای فعال به مدرسه مؤثر است
[ .]Zuniga, 2012; Deweese et al. 2013نگرانی
والدین نسبت به محیش و نگرانی از پیادهروی کودک بر استفاده
فرزندان از شیوههای فعال سفر به مدرسه اثر گذار است
]Mehdizadeh, Nordfjaern and Mamdoohi,
.]2016
تحقیقات مختلف نشان داده است که آسیبپذیر دانستن کودکان
توسش والدین در مواجهه با جرم و جنایت ،ترافیک یا کیفیت
محله ،کاهش تمایل به سفر فعال به مدرسه را در پی خواهد
داشت [Waygood and Susilo, 2015; Yu and Zhu,
].2016

 3-2محیط ساختوساز شده و شکل شهر

قرار گرفته است .در این زمینه مناطق از نظر میزان شهرنشینی به
سه گروه مناطق شهری با تراکم مسکونی و اختالط کاربری باال،
مناطق حومه شهری با میزان شهرنشینی متوسش و مناطق روستایی
با کمترین میزان شهرنشینی تقسیم شدهاند

Carver,

] .]Timperio and Crawford, 2013در تعدادی از
مطالعات رابطه معنیداری میان سطوح شهرنشینی و استفاده از
حملونقل فعال به مدرسه یافت نشده است [ Sirard et al.
 .]2005لیکن گروه دیگری از محقّقان میزان استفاده از
شیوههای سفر فعال به مدرسه را در مناطق شهری و حومه شهری
بیشتر از مناطق روستایی گزارش کردهاند

[Yang et al.

].]2016; Kemperman and Timmermans, 2014
این درحالی است که در تحقیقات دیگر ،میزان سفر فعال به
مدرسه در مناطق روستایی بیشتر از دیگر مناطق برآورد شده است
[ .]Larouche et al. 2014دو نکته در سفر به مدرسه در
مناطق روستایی تأثیر میگذارد .یکی فواصل طوالنیتر منازل تا
مدرسه در روستاها نسبت به مناطق شهری است که استفاده از
پیادهروی و دوچرخهسواری را با محدودیت مواجه میکند و
دیگری محدودیت در انتخاب شیوههای حملونقلی در روستاها
است که مردم را مجبور میکند تا از یک شیوه ثابت استفاده

توافق عمومی اکثر محققان آن است که مهمترین عامل مربوط به

کنند[.]Larouche et al. 2014

محیش ساخت و ساز شده که با استفاده کودکان از شیوههای

تحقیقات حاکی از ارتباط مثبت بین پیوستگی معابر و قابلیت

حملونقل فعال به مدرسه ارتباط دارد ،فاصله بین منزل تا مدرسه

دسترسی شبکه با پیادهروی و دوچرخهسواری است [ Nolan

است [ .]Lopez and Wong, 2017صرفنظر از سن

 .]et al. 2014این تحقیقات بر روی سفر کودکان نسبت به

کودک ،فواصل کوتاه خانه تا مدرسه یک مشوق مهم برای انجام

بزرگساالن محدودتر است .محالت با قابلیت دسترسی باالتر با

پیادهروی یا دوچرخهسواری به مدرسه است[ Oliver et al.

پیادهروی و دوچرخهسواری بیشتر کودکان در ارتباط است] Sá

 .]2014در اکثر کشورها اغلب دانشآموزانی پیاده به مدرسه

 .]et al. 2015; Christiansen et al. 2014همچنین

میروند که در فاصله  8تا  8/7کیلومتری از مدرسه زندگی

پیوستگی معابر ارتباط مثبت بر حملونقل فعال به مدرسه

میکنند .همچنین فاصله قابل قبول برای پیادهروی به مدرسه با

دارد] .]Yang et al. 2016; Nolan et al. 2014با این

افزایش سن کودک افزایش مییابد [Christiansen et al.

وجود تحقیقاتی نیز ارتباط منفی میان پیوستگی معابر و حملو-

] .2014در تحقیقی در شهر رشت مشخص شد که افزایش

نقل فعال به مدرسه را گزارش کردهاند [ Helbich et al.

فاصلهی زمانی ادراک شده توسش والدین بین خانه و مدرسه

 ]2016که دلیل آنرا ارتباط خوب خیابان و جذب ترافیک

ارتباط منفی با استفاده کودکان از پیادهروی به مدرسه داشته

بیشتر خودروها و موتورسیکلتها دانستهاند که این موضوع
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بهنام محمدی ،محسن فالح زواره ،هوشمند معصومی
باعث ایجاد تراکم ترافیک در معابر شده و تردد برای عابران پیاده

تحقق کارآیی برای دختران در این محیش بیشتر است ،این به این

و دوچرخهسواران را با مشکل مواجه میکند [ Helbich et

معناست که وجود فضای سبز در محیش جذابیت بیشتری برای

.]al. 2016

پسران داشته است [Broberg, Kyttä and Fagerholm,

ادراک کودکان و والدین نسبت به دسترسی و پیوستگی معابر

].2013

میتواند بر ترجیحات آنها اثر بگذارد [Yang, Abbott and
] .Schlossberg, 2012با این حال ادراک ممکن است با

 .3اهداف و فرضیات پژوهش

واقعیت منطبق نباشد .نشان داده شده است که ادراک مثبت نسبت

بررسی ادبیات تحقیق مؤید آن است که بیشتر تحقیقات در زمینه

به محیش و معابر بدون توجه به شرایش عملکردی واقعی آن

حمل و نقل فعال کودکان به مدرسه در کشورهای پر درآمد انجام

ممکن است باعث افزایش استفاده از حملونقل فعال به مدرسه

شده و مطالعات بسیار کمتری در کشورهای کم درآمد و با درآمد

شود ].]Deweese et al. 2013

متوسش انجام شده است .بخصور آنکه تحقیقات گذشته چه

بررسیها مؤید آن است که عوامل مختلفی با تحقق کارآیی محیش

در کشورهای پردرآمد و چه در کشورهای کم درآمد و با درآمد

ارتباط دارند .برای نمونه تحقیقات گسترده در کشورهای فنالند

متوسش ،معطوف به متغیرهای مربوط به خانوار و والدین بوده و

و بالروس مشخص کرد که میزان تحقق کارآیی برای کودکان در

کمتر به نقش کودکان در انتخاب شیوه سفر به مدرسه پرداخته

مناطق روستایی به مراتب بیشتر از مناطق شهری درک شده است

است .ضمن آنکه در بیشتر تحقیقات انجام شده نقش اندرکنش

و کودکانی که در مناطق روستایی این دو کشور زندگی میکردند،

عوامل روانشناختی با متغیرهای قابل اندازهگیری شکل شهر در

جذابیتهای بیشتری را از محیش اطراف خود نسبت به کودکان

تمایل به استفاده از شیوههای حملونقل فعال کودکان به مدرسه

شهرنشین درک کردهاند [ .]Kyttä, 2004در تحقیق دیگر

مغفول مانده است.

مشخص گردید که پسران بیشتر کارآییها را در سفرهای به-
صورت تنها درک کردهاند درحالی که بیشتر تحقق کارآیی در
دختران به همراه دوستان صورت گرفته است .عالوه بر این،
کارآییهای تحقق یافته برای پسران در فضای سبز به مراتب از

شکل  .1ساختار فرضیات پژوهش
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نقش متغیرهای شکل شهر و ادراک والدین در ترجیح آنها به استفاده کودکان ....
درحالیکه مطابق تئوری قابلیت محیش گیبسون ،ادراکات والدین

به پیادهروی و نگرانی والدین بود .بهعالوه در پایان بخش اول از

از شکل شهر تأثیر پذیرفته و تمایل به صدور مجوز حمل و نقل

والدین خواسته شد تا نزدیکترین تقاطع به محل زندگی خود را

فعال با این ادراک مرتبش است .به همین دلیل در تحقیق حاضر

بر روی نقشهای که در داخل پرسشنامه تعبیه شده بود عالمت

اثر متغیرهای مختلف شکل شهر و ادراک والدین در کنار قابلیت

بزنند .بخش دوم پرسشنامه که توسش کودکان تکمیل شد ،شامل

محیش و همچنین متغیرهای اجتماعی-اقتصادی خانوار و

دو ابزار سنجش تمایل کودک به شیوههای حملونقل و همچنین

ترجیحات کودکان در تمایل والدین به استفاده از شیوههای فعال

تحقق کارآیی در محیش کودک بود.

حمل و نقل مورد مطالعه قرار گرفته است .این تحقیق بر پایه

ابزارهای بهکاررفته قبالَ در مطالعات مختلف اعتبارسنجی شده

فرضیات بهدست آمده از مطالعات گذشته که در بخش ادبیات

است .سؤاالت مربوط به هر ابزار با دقت به زبان فارسی ترجمه

تحقیق مرور گردیدند ،شکل گرفته است .ساختار مدل تحقیق

شده و نسبت به درک یکسان از عبارت سواالت از طریق انجام

حاضر در شکل  8نمایش داده شده است.

پرسشگریهای اولیه (پایلوت) اطمینان حاصل شده است .در
پرسشگریهای اولیه از پرسششوندگان خواسته شد تا بهجای

 .4جمعآوری اطالعات

پاسخ به سؤاالت ،مفهوم مورد سوال را برای پرسشگر شرح دهند.

در اسفند سال  32تعداد  214پرسشنامه بین کودکان  6تا  88ساله

در صورت تفاوت بین مفهوم درک شده توسش پرسش شونده از

در  2مدرسه ابتدایی واقع در مناطق  8و  82شهر تهران توزیع

مفهوم مورد نظر در این مطالعه ،عبارت پرسش اصالح شده و

شد که از این تعداد 029 ،پرسشنامه تکمیل و برگشت داده شد

رسایی آن به همین طریق تحقیق شد .پس از اطمینان از صحنت

(نرخ بازگشت  61درصد) .انتخاب دو منطقه متفاوت برای جمع-

و روایی ترجمه انجام شده در پرسشگری پایلوت ،پرسشگری

آوری اطالعات ،به دلیل افزایش این امکان بود تا اطالعات افراد

اصلی انجام گرفت .در ادامه به ابزارهای بهکار رفته در پرسشنامه

از سطح اقتصادی و اجتماعی متفاوت و مناطق با محیش ساخت

این مطالعه اشاره میشود.

و ساز شده متفاوت وارد تحقیق شوند تا نتایج مدلسازی و
آزمون فرضیات ،قابل اطمینانتر باشد .این پرسشنامهها در مقاطع
تحصیلی دوم ،سوم ،پنجم و ششم از مدارس دولتی دخترانه و
پسرانه جمعآوری شد .پایه اول به دلیل احتمال عدم درک
سواالت پرسشنامه و پایه چهارم به دلیل قرارگیری در میانه روند
توسعه ادراکی و استقالل کودکان حذف شدند .ویژگیهای
توصیفی نمونه مورد مطالعه در جدول  8ارائه شده است.

 .5ابزارها
در این تحقیق از ابزارهای مختلفی برای سنجش متغیرهای مستقل
(شامل نگرش والدین در مورد پیادهروی ،کفایت تسهیالت پیاده-
روی ،مهارت کودک ،تحقق کارآیی و مجوز تحرک مستقل و
همچنین ویژگیهای شکل شهر) و متغیر وابسته (تمایل والدین
به استفاده کودک از شیوههای حمل و نقل فعال) استفاده شده
است .پرسشگری شامل دو بخش بود که هر دو بخش از طریق

 1-5عوامل زمینهای
متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در قالب عوامل زمینهای از والدین
کودکان پرسیده شد که شامل ویژگیهایی از والدین ،کودک و
خانوار بود .در این بخش پرسشهایی از والدین در مورد تعداد
فرزندان خانوار ،ترتیب فرزندان ،پایه تحصیلی کودک ،تحصیالت
والدین ،اشتغال والدین ،تعداد خودروی شخصی و موتورسیکت
خانوار و درآمد خانوار پرسیده شد .برای پرسش تحصیالت پدر
و مادر از گزینههای بیسواد ،زیردی لم ،دی لم و فوقدی لم،
لیسانس و باالتر استفاده شد .در سنجش اشتغال والدین ،گزینهها
بهصورت تماموقت ،پارهوقت ،بازنشسته ،بیکار(پدر) /خانه-
دار(مادر) و سایر بود .برای پرسش میزان درآمد خانوار از والدین
خواسته شد تا میزان درآمد خانوار خود را در مقایسه با متوسش
درآمد یک خانوار تهرانی در مقیاس لیکرت پنج گزینهای(:8
خیلیپائینتر تا  :2خیلیباالتر) اعالم کنند.

یک پرسشنامه انجام شد .بخش اول که توسش والدین تکمیل شد

 2-5نگرش در مورد پیادهروی

حاوی سواالتی در زمینههای مشخصات خانوار ،شیوه حملنقل

ابزار مورد استفاده برای سنجش نگرش والدین در مورد پیاده-

کودک ،مجوز تحرک مستقل کودک ،نگرشهای والدین نسبت

روی ،شامل  89سؤال بود که نخستین بار در انگلستان مورد

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی719 )04:

بهنام محمدی ،محسن فالح زواره ،هوشمند معصومی
استفاده قرار گرفت [.]London for Transport, 2011

ادراک والدین از مهارت کودک در مواجهه با مخاطرات بر اساس

این ابزار ،نگرش در مورد پیادهروی را از جهات مختلف مثبت

ابزار  6سؤالی اندازهگیری شد که پیشتر اعتبارسنجی و به کار

(به عنوان مثال پیادهروی لذتبخش است) و منفی (به عنوان مثال

گرفته شده است [ .[Rudner, 2011در این ابزار از والدین

خیابانهای کثیف و مناظر ناهنجار انسان را از پیادهروی متنفر

خواسته شد تا مهارت کودک خود را در مواجهه با مخاطرات در

میکند ).میسنجد .پاسخها در مقیاس لیکرت پنج گزینهای (:8

محیش (همچون تصادفات خیابانی یا گم شدن) وقتی کودکان تنها

کامال مخالف تا  :2کامال موافق) از والدین اخذ شد.

بیرون از خانه هستند ارزیابی و در مقیاس لیکرت پنج گزینهای
( :8مهارت خیلی کم تا  :2مهارت خیلی زیاد) ارائه کنند.

 3-5درک از کفایت تسهیالت پیادهروی
برای سنجش ادراک والدین نسبت به کفایت تسهیالت پیادهروی

 5-5شکل شهر

در محیش ،از ابزار شامل  3سوال استفاده شد که در مطالعات قبلی

برای سنجش متغیرهای قابل اندازهگیری شکل شهر از سیستم

[Papadimitriou,

اطالعات جغرافیایی ( )GISو نرم افزار  Arc Gisاستفاده شد.

] .Theofilatos and Yannis, 2013این ابزار ،کفایت

با توجه به اطالعات در اختیار ،پنج متغیر شکل شهر شامل فاصله

تسهیالت پیادهروی موجود شامل تعداد و عرض پیادهروهای

زمینی تا مدرسه ،سبزینگی ،پیوستگی معابر ،اختالط کاربری و

موجود ،پلهای هوایی و زیرگذرهای عابرپیاده ،چراغ راهنمایی

تراکم جمعیت در اطراف محل زندگی اندازهگیری شد .برای

و خشکشی عابرپیاده ،میزان روشنایی خیابانها در شب ،مقررات

تعیین محل زندگی دانشآموز ،از والدین درخواست شد تا

راهنمایی و رانندگی مربوط به عابرین پیاده و پیادهراهها را از نظر

موقعیت نزدیکترین تقاطع به محل زندگی خود را روی نقشهای

والدین در مقیاس لیکرت پنج گزینهای ( :8ابداً کافی نیست تا :2

که به پرسشنامه الصاق شده بود عالمت بزنند .س س با رسم

بسیار کافی است) میسنجد.

بافری دایرهای به شعاع  144متر در حول محل زندگی هر دانش-

تهیه و اعتبارسنجی شده است

 4-5مهارت کودک در مواجهه با مخاطرات

آموز متغیرهای مورد نظر مطابق توضیحات زیر اندازه گرفته شد.

 710فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی)04:

نقش متغیرهای شکل شهر و ادراک والدین در ترجیح آنها به استفاده کودکان ....
جدول  .1ویژگیهای توصیفی نمونه مورد استفاده در تحقیق
تعداد (درصد)

متغیر
جنسیت کودک

تعداد (درصد)

متغیر
وضعیت شغلی پدر

پسر

(889)06/8

تمام وقت

(291)44/2

دختر

(804)28/3/

پاره وقت

(104)23/4

بازنشسته

(14)3/5

بیکار

(24)5/7

منطقه محل زندگی
منطقه  8تهران

(862)91/6

منطقه  82تهران

(861)78/9

وضعیت شغلی مادر
تمام وقت

(44)10/4

فرزند چندم خانوار بودن
اولین

(876)21/3

پاره وقت

(44)14/5

دومین

(808)98/8

بازنشسته

(1)0/22

سومین

(96)1/8

خانه دار

(334)77/7

چهارمین

(7)8/0

پنج و بیشتر

(8)4/02

درآمد خانوار
بسیار پایینتر

(71)15/7

پایینتر

(104)23/4

یک

(887)82/7

متوسش

(234)51/7

دو

(828)22/0

باالتر

(29)4/4

سه

(71)82

بسیار باالتر

(4)1/3

چهار

(82)9/9

پنج و بیشتر

(9)4/76

تعداد فرزندان خانوار

تحصیالت پدر
بیسواد

(7)1/5

زیردی لم

(130)24/7

دوم

(31)88/7

دی لم/فوق دی لم

(175)34/4

سوم

(874)92/9

لیسانس و باالتر

(131)24/9

پنجم

(32)88

ششم

(844)88

پایه تحصیلی کودک

تحصیالت مادر
بیسواد

(13)2/9

زیردی لم

(94)21/4

هیچ

(887)82/7

دی لم/فوق دی لم

(212)44/4

یک

(871)23/8

لیسانس و باالتر

(123)27/2

دو

(28)88/9

سه و بیشتر

(84)8/8

تعداد خودروی شخصی

گواهینامه رانندگی مادر

تعداد موتورسیکلت خانوار
هیچ

(946)76/6

دارد

(220)44/4

ندارد

(221)44/4

گواهینامه رانندگی پدر

یک

(890)83/7

دارد

(400)44/3

دو

(2)8/8

ندارد

(44)9/7

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی712 )04:

بهنام محمدی ،محسن فالح زواره ،هوشمند معصومی
مطالعات گذشته بررسی محیش ساخت و ساز شده را در بافر با

برای سنجش مجوز تحرک مستقل و تحقق کارآییها در محیش

[Mitra,

کودک از مدل  Bullerbyاستفاده شد[ .]Kyttä, 2004برای

] 244 ،Roorda, 2010متر ] [Larsen et al. 2009و 144

سگگنجش مجوز تحرک مسگگتقل پنج سگگؤال از والدین کودک در

متر] ] McDonald, 2007حول منزل پیشنهاد کردهاند .در

مورد میزان اسگگگتقالل کودک در انجام انواع فعالیتها (شگگگامل

تحقیق حاضر بیشترین شعاع بافر پیشنهادی برای پوشش خطای

خریگد مایحتاص منزل به تنهایی ،عبور از یک خیابان اصگگگلی به

احتمالی در محل دقیق زندگی دانشآموزان انتخاب شد .در ادامه

تنهگایی ،اسگگگتفاده از حملونقل عمومی به تنهایی ،بیرون رفتن

شاخصهای محاسبه شده مربوط به شکل شهر ارائه میشود.

بعگداز تاریک شگگگدن هوا و انجام فعالیتهای اوقات فراغتی به

فاصله زمینی تا مدرسه بهصورت طول کوتاهترین مسیر روی

تنهایی) پرسیده شد .پاسخها در مقیاس لیکرت پنج گزینهای (:8

نقشه بین خانه و مدرسه از ابزار  Google Mapبر حسب متر

کامال مخالف تا  :2کامال موافق) از والدین دریافت شگگگد .برای

محاسبه شد .متغیر سبزینگی که به معنای تراکم فضای سبز در

سگگگنجش میزان تحقق یگگافتن کگگارآییهگگا در محیش کودک از

محیش است ،از تقسیم مساحت فضای سبز موجود در هر بافر بر

پرسگشنامهای شامل  84سؤال در مورد کارآییهای جذاب برای

کل مساحت بافر بدست میآید .این متغیر بدون بعد بوده و

کودکان (قابلیت سرخوردن ،قابلیت آببازی و  ،)...استفاده شد

شعاعهای مختلف  044متر Buliung and

عددی بین صفر تا یک اختیار میکند .تراکم جمعیتی از تقسیم

تا توسش کودکان پاسخ داده شود [ .]Kyttä, 2004از کودکان

جمعیت موجود درون هر بافر بر مساحت بافر بدست آمده و

خواسگگگتگگه شگگگد تگگا میزان تحقق این کگگارآییهگگا را در محیش

واحد آن نفر بر هکتار است .پیوستگی معابر از تقسیم تعداد

زندگیشگگان را گزارش دهند .پاسگگخها در مقیاس لیکرت سگگه

تقاطعات موجود در هر بافر بر مساحت بافر حاصل میشود و

گزینهای ( :8کم تا  :9زیاد) از کودکان اخذ شد.

واحد آن تقاطع بر هکتار است .اختالط کاربری از شاخص
آنتروپی یا بینظمی شانون محاسبه شد (رابطه  .)8مطابق رابطه
 ،8نمرات اختالط کاربری عددی بین صفر تا یک بوده و اعداد
باالتر نشانگر اختالط کاربری باالتر است .در این رابطه 𝑘𝑃 نسبت
مساحت هر کاربری از مساحت کل کاربریهای محله و  Nتعداد
کاربریها در محله میباشد.
()8

) 𝑘𝑃𝑛𝑙 𝑘𝑃(𝑘∑
𝑁𝑛𝑙

 4-5نگرانی والدین
نگرانی زنجیرهای از افکگگار و تصگگگورات منفی در مورد نتگگایج
رخدادهای آینده اسگت که بهطور نسگبی ،غیر قابل کنترل است
] .[Borkovec et al. 1983نگرانی مکانیسم واکنش طبیعی
است که در آن ذهن تالش میکند تا با یک عامل تهدید بیرونی
(مگانند خطر تصگگگادف یا گم شگگگدن کودک) مقابله کند .میزان
نگرانی والدین در اسگگگتفاده کودک از انواع شگگگیوههای مختلف

=شاخص آنتروپی شانون

حملونقل به مدرسگگه در مقیاس لیکرت پنج گزینهای ( :8بدون
نگرانی و  : 2خیلی نگران) از والدین دریافت شد .این ابزار قبالً

 4-5تمایل کودک نسبت به حملونقل فعال به مدرسه
تمایل کودک در مورد انواع شیوههای سفر به مدرسه در مقیاس
لیکرت سگگگه گزینگهای ( :8بدون عالقه تا  :9بسگگگیار عالقمند)
پرسگیده شد .علت استفاده از طیف سه گزینهای نسبت به طیف
پنج گزینهای توسگعهیافتگی ذهنی کمتر کودک نسبت به والدین
در تمایز بین گزینه های پاسخ است .در ادامه از میزان تمایل در
استفاده از پیادهروی و دوچرخهسواری به عنوان شیوههای فعال
میانگین گرفته شگد تا تمایل کودک نسبت به حملونقل فعال به
مدرسه تعیین شود.

 7-5مجوز تحرک مستقل و تحقق کارآیی

در مطالعات دیگران اعتبارسگگگنجی و اسگگگتفاده شگگگده اسگگگت
[ .]Ulleberg and Rundmo, 2003در ادامگگه از میزان
نگرانی در اسگگگتفاده از پیادهروی و دوچرخهسگگگواری به عنوان
شگیوههای فعال میانگین گرفته شگد تا نگرانی والدین نسگگبت به
حملونقل فعال کودک به مدرسه تعیین شود.

 9-5ترجیح والدین نسبت به حملونقل فعال کودکان به
مدرسه
برای سنجش ترجیح والدین نسبت به حملونقل فعال به مدرسه
(متغیر وابسگگگته مدل) از ابزاری اسگگگتفاده شگگگد که در آن میزان

 717فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی)04:

نقش متغیرهای شکل شهر و ادراک والدین در ترجیح آنها به استفاده کودکان ....
ترجیح والدین نسگگبت به سگگفر کودک با شگگیوههای مختلف

𝑖

𝑖𝜆 = )𝑋 𝑒(𝑟𝑎𝑉

()2

حمگلونقلی بگه مدرسگگگه در مقیاس لیکرت هفت گزینهای (:8
هرگز و  :6قطعا) از آنها دریافت شگگد .در ادامه از میزان ترجیح
والدین در پیادهروی و دوچرخهسگگواری کودکان میانگین گرفته
شد تا ترجیح والدین نسبت به حملونقل فعال کودک به مدرسه
تعیین شود.

 1-1-4شاخص KMO
برای سنجش کفایت نمونه تحقیق برای تحلیل مؤلفههای اصلی
از آماره  KMOاستفاده میشود که در رابطه  7هم قابل مشاهده
است که در آن 𝑗𝑖𝑟 و 𝑗𝑖𝑎 به ترتیب ضرایب همبستگی ساده و

 .4روش تحقیق

جزئی بین متغیرهای  iو jاسگگت.در صگگورتی که این شگگاخص
بزرگتر از  4/2باشگگگد دادهها کفایت الزم برای تحلیل مؤلفههای

 1-4تحلیل مؤلفههای اصلی
تحلیل مولفههای اصلی( )PCAیک روش چند متغیره است که

اصلی را خواهند داشت [.]Abdi and Williams, 2010
∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑖=1 𝑟𝑖𝑗2

جگدولی از دادهها را تجزیه و تحلیل میکند که در آن واریانس
مشگگاهدات از طریق چندین متغیر وابسگگته با همبسگگتگی داخلی
توضیح داده میشود .هدف از تحلیل مولفههای اصلی استخراص

()7

2
𝑗𝑖𝑎 ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑖=1

+

∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑖=1 𝑟𝑖𝑗2

= 𝑂𝑀𝐾

 2-1-4ضریب آلفای کرونباخ

اطالعگگات مهم از جگگدول دادههگگا ،بگگه عنوان مجموعگگهای از

به منظور بررسی پایایی عوامل یعنی حصول نتایج یکسان در

متغیرهای جدید متعامد به نام مؤلفههای اصلی است .این روش

شرایش مشابه و در زمانهای مختلف از ضریب آلفای کرونباخ

متغیرهای جدیدی را محاسگگبه میکند که اجزای اصگگلی نامیده
شده و از ترکیب خطی متغیرهای جدول دادهها بدست میآیند.

استفاده شد که در رابطه  6آمده است .در این رابطه n ،تعداد

پرسشها 𝑆 𝑖 ،واریانس پرسش  iام و  𝜎 2واریانس کل متغیرهای

اولین مؤلفه اصگلی ،مؤلفهای اسگت که بیشترین واریانس ممکن

اولیه است .کرونباخ ،ضریب پایایی کمتگر از 4/02را غیر قابل

را در سگاختار اصلی توضیح دهد ]Abdi and Williams,

قبول ،تا 4/62را ضعیف ،تا 4/12را متوسش و قابگل قبول ،و بیش

 .]2010مؤلفگههگای دیگر تحگت محگدودیگت متعامد بودن با
مؤلفه اول و توضگگیح سگگهم زیادی از واریانس سگگاختار اصگگلی

از آن را عالی پیشنهاد کرده است
.[Gadermannand Zeisser, 2007

تعیین میشوند .مقادیر همبستگی متغیرهای جدید با مشاهدات،
()6

نمرات فاکتور نامیده میشگگود .ماتریس همبسگگتگی از رابطه  8و
مقگادیر ویژه و بردار ویژه از رابطگگه  9محگگاسگگگبگه میشگگگونگگد
[.]Jolliffe, 2017

]Zumbo,

𝑖𝑆 ∑𝑛𝑖=1
𝑛
[1 −
]
𝑛−1
𝛿2

=α

 2-4مدلسازی معادالت ساختاری
مدلسگازی معادالت ساختاری روشی برای تحلیل دادهها است

𝑥−µ
𝜎
𝑖𝑒 𝑀. 𝑒𝑖 = 𝜆𝑖 . 𝐼.

()8

=𝑍

()9

که رابطه بین انواع متغیرهای آشگگکار (که بهصگگورت مسگگتقیم
مشاهده یا اندازهگیری شدهاند) و متغیرهای مکنون یا پنهان (که

که در آن  Iماتریس همانی است .و مؤلفه های اصلی از رابطه 0

از ترکیب متغیرهای آشکار حاصل میشود) را میسنجد .روش

محاسبه خواهند شد.

معادالت سگگاختاری نسگگبت به دیگر روشهای تحلیل داده این

()0

𝑛 ∈ 𝑖 ∀ 𝑛 𝑦 𝑖𝑛𝑒 𝑃𝐶𝑖 = 𝑒1𝑖 𝑦1 + 𝑒2𝑖 𝑦 2 + ⋯ +
(𝑒1𝑖 ) + (𝑒2𝑖 ) + ⋯ + (𝑒𝑛𝑖 ) = 1
𝑗

که در آن 𝑖 𝑦 نشگگان دهنده  iامین متغیر اولیه و 𝑖𝑒 امتیاز عاملی
ماتریس است .و مقدار واریانس توضیح داده شده توسش مؤلفه
اصلی  iاز رابطه  2حاصل میگردد.

امکان را فراهم میکند تا محقق بتواند مدلهای نظری پیچیده را
در یک تحلیل واحد ،آزمون کند .ویژگی بسیار مهم و ارزشمند
الگوی معگادالت سگگگاختاری ،تحلیل و پردازش همزمان روابش
میگان متغیرهای مدل اسگگگت ] .]Maruyama, 1997وقتی
حجم نمونه کمتر از  844عدد باشگگد ،غیرمعنیدار بودن مجذور

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی716 )04:

بهنام محمدی ،محسن فالح زواره ،هوشمند معصومی
کای یک شاخص مناسب برای برازش مدل معادالت ساختاری

پیادهروی و امکان سگنجی طراحی محیش برای عابران استخراص

اسگگگت .هرچند که در حجمهای باالتر تقریبا همیشگگگه از لحا

شگگگد کگه مقدار آلفای کرونباخ برای این سگگگه مؤلفه به ترتیب

آماری غیرمعنادار خواهد بود .این شاخص همراه با درجه آزادی

 4/681 ،4/636و  4/241بهدست آمد .میانگین همبستگی درونی

و سگگطح معناداری گزارش میشگگود ] .[Alavi, 2013جذر

آیتمها برای این سگگه مؤلفه به ترتیب  4/237 ،4/748و 4/068

بگرآورد واریگگانگس خگطگگای تقریگگب ( )RMSEAاز دیگر

بهدسگت آمد که مقادیر باالتر نشگاندهنده همبسگتگی بیشتر بین

شاخصهایی است که در آن مقادیر باالی  4/84نشانگر برازش

سگگگواالت و آلفای کرونباخ بیشگگگتر اسگگگت .در نهایت واریانس

ضگعیف مدل اسگت[ .[Alavi, 2013این شاخص به تفاوت

توضیح داده شده توسش هر مؤلفه به ترتیب برابر 86/37 ،80/78

بین دادههای حاصگگگل از نمونه و دادههای مورد انتظار با فرض

و  89/66درصگگد محاسگگبه شگگد .مقدار آلفای کرونباخ ،میانگین

صگحیح بودن مدل اشاره دارد ] .[Dion, 2008شاخصهای

همبسگگتگی درونی آیتمها و واریانس توضگگیح داده شگگده برای

برازش ( )GFIو ( )CFIنیز با ضگگگرایب باالتر از  4/3نشگگگانه

متغیر کفایت تسهیالت پیادهروی به ترتیب برابر 4/780 ،4/179

برازش مطلوب مدل در نظرگرفته میشوند [.[Alavi, 2013

و  06/16درصگگگد و برای متغیر مهارت کودک در مواجهه با

الزم به ذکر اسگت که در این تحقیق از ضگرایب مسگیر استاندار

مخاطرات به ترتیب برابر  4/791 ،4/121و  20/88درصگگگد

( )βجهت نشگگگان دادن شگگگدت روابش میان متغیرها اسگگگتفاده

محاسگگبه گردید که نشگگان از پایایی پرسگگشگگنامهها و مؤلفههای

میشود.

اصلی استخراص شده است.

با توجه به اینکه تحقیق حاضگر شامل متغیرهای متنوعی بوده و

 2-7نتایج مدل معادالت ساختاری

امکان ارتباط انواع متغیرهای مستقل با یکدیگر و با متغیر وابسته

با بررسگی مطالعات گذشته مشخص گردید متغیرهای اقتصادی

وجود داشگته ،همچنین فرض پیوستگی متغیر وابسته با توجه به

و اجتماعی با نگرانی و ترجیح والدین ارتباط دارند .از طرفی

وسگگگعگت طیف لیکرت به کار رفته ،موجب شگگگد تا از روش

متغیرهای شگکل شهر میتوانند با تمایل کودک ،نگرش والدین،

مدلسگازی معادالت ساختاری که یکی از بهترین روشها برای

ترجیح والدین و نگرانی والدین ارتباط داشگگته باشگگند .همچنین

پاسخگویی به نیازهای فوق است ،استفاده شود.

تحقق کارآیی و تحرک مستقل مرتبش با رفتارهای کودک است.

 .7نتایج

بنابراین سگاختار مدل پیشگنهادی بهصگورت معادالت ساختاری
شکل  8پیشنهاد و به کمک نرمافزار  Amos88تحلیل گردید.

 1-7نتایج تحلیل مؤلفههای اصلی

نتایج برازش مدل در جدول  2نمایش داده شگده است .با توجه

تحلیل مؤلفههای اصگگلی بهطور مجزا برای سگگه متغیر نگرش

به این جدول ،مدل از برازش خوبی برخوردار اسگگگت .در این

والدین نسگگگبت به پیادهروی ،کفایت تسگگگهیالت پیادهروی و

مدل جنسگگیت مؤنث به عنوان حالت پایه در نظر گرفته شگگده و

مهارت کودک در مواجهه با مخاطرات انجام گرفت که شاخص

نتایج جنسیت مذکر با آن مقایسه شده است .نتایج مشخص کرد

 KMOبرای آنها به ترتیب برابر  4/121 ، 4/128و 4/128

کگه از میگگان عوامگگل زمینگهای ،متغیرهگگای سگگگن کودک (= β

بهدسگگت آمد (جداول  9 ،8و  .)0در این تحلیلها برای نگرش

 ) −0.135و تگعگگداد فرزنگگدان خگگانوار () β = −0.088

در مورد پیادهروی ،سه مؤلفه اصلی و برای هر کدام از متغیرهای

همبستگی منفی با نگرانی والدین دارد .همچنین نگرانی والدین

کفایت تسگگگهیالت پیادهروی و مهارت کودک در مواجهه با

در مورد دختران بهصگگورت معناداری بیشگگتر از پسگگران اسگگت

مخاطرات یک مؤلفه اصگگگلی اسگگگتخراص شگگگد .نتایج تحلیل

( .)β = −0.160جنسیت با تمایل کودک به حملونقل فعال

مؤلفههای اصگگلی کفایت تسگگهیالت پیادهروی ،مهارت کودک و
نگرش والدین نسبت به پیادهروی بهترتیب در جداول  9 ،8و 0
نشان داده شده است.
در مورد متغیر نگرش نسگبت به پیاده روی ،سه مؤلفه آسایش و
راحتی بگا پیادهروی ،عوامل زمینهای و طراحی پیششگگگرطهای

رابطه دارد .به طوری که نتایج مدل نشگان میدهد پسران تمایل
بیشگگگتری برای سگگگفر فعگال بگه مدرسگگگه نسگگگبت به دختران
دارند( .)β = 0.139متغیر درآمد خانوار رابطه منفی با ترجیح
والدین نسگگگبت به حملونقل فعال کودکان به مدرسگگگه نشگگگان
میدهد (.)β = −0.086

 711فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی)04:

نقش متغیرهای شکل شهر و ادراک والدین در ترجیح آنها به استفاده کودکان ....
جدول .2تحلیل مؤلفههای اصلی نگرش در مورد پیادهروی
مؤلفهها
آیتم

پیادهروی شیوه جذابی برای رفتوآمد است.
پیادهروی شیوه حملونقلی است که من از آن استفاده میکنم و به دیگران نیز توصیه

آسایش و

امکان سنجی طراحی

عوامل زمینهای و

راحتی با

محیط برای عابران

طراحی پیش شرط-

پیاده روی

پیاده

هایی برای پیادهروی

4/684
4/687

میکنم.
پیادهروی شیوه راحتی برای دسترسی به محلههای مجاور است.

4/219

پیادهروی سریعترین شیوه برای سفرهای کوتاه است.

4/218

در محلهای که زندگی میکنم پیادهروی روش خوبی برای سفر است.

4/291

پیادهروی لذت بخش است.

4/028

زمانیکه پیاده به مقصدم میروم احساس آرامش بیشتری میکنم.

4/082

پیادهروی زمانی برای فکر کردن به من میدهد.

4/088

پیادهروی روش خوبی برای ساعات شلوغ (پرترافیک) است.

4/966

خیابانهای کثیف و مناظر ناهنجار در تهران ،مردم را از پیادهروی متنفر میکند.

4/760

زمانیکه در محلهمان پیادهروی میکنم احساس ایمنی و امنیت نمیکنم.

4/238

تابلوهای راهنمایی مربوط به پیادهروی در محلهمان نصب نشده است.

4/073

دود ناشی از ترافیک عاملی است که مردم را نسبت به پیادهروی در خیابانهای تهران

4/968

بیعالقه میکند.
در صورتیکه پیادهروها مناسب باشند ،از پیادهروی لذت بیشتری میبرم.

4/147

پیادهروی به مدت  84دقیقه چیزی است که من آن را باخوشحالی میپذیرم.

4/698

اگر خیابانها خوب طراحی شده باشند ،پیادهروی لذتبخشتر است.

4/266

اطالعات و عالئم ،یافتن مسیرهای پیادهروی را در تهران آسان میسازد.

4/919

درصد واریانس توضیح داده شده

80/78

89/66

86/37

آلفای کرونباخ

4/636

4/241

4/681

میانگین اصالح شده همبستگی درونی آیتمها

4/748

4/068

4/237

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی713 )04:

بهنام محمدی ،محسن فالح زواره ،هوشمند معصومی
جدول .3تحلیل مؤلفههای اصلی کفایت تسهیالت پیادهروی
مؤلفهها

آیتم

کفایت تسهیالت پیادهروی
گذرگاهها (خشکشیهای) عابر پیاده برای عبور از عرض خیابان

4/608

چراغهای راهنمایی و چراغهای عابر پیاده

4/681

عرض پیادهروهای در نظر گرفته شده

4/689

مقررات راهنمایی و رانندگی مربوط به عابرین پیاده (کودکان و خردساالن)

4/684

تعداد پیادهروهای در نظر گرفته شده

4/761

پلهای هوایی عابر پیاده

4/773

پیادهراهها (خیابانهایی که فقش عابر پیاده در آنها مجاز به رفت و آمدند)

4/776

زیرگذرهای عابر پیاده

4/727

روشنایی خیابانها در شب

4/796

درصد واریانس توضیح داده شده

06/16

آلفای کرونباخ

4/179

میانگین اصالح شده همبستگی درونی آیتمها

4/780

جدول .4تحلیل مؤلفههای اصلی مهارت کودک در مواجهه با بحرانها
مؤلفهها

آیتم

مهارت کودک در مواجهه با بحرانها
در معرض خطر تصادفات خیابانی قرار گیرد.

4/674

گم شده یا گیج شود.

4/681

کودک چیزهای بدی را ببیند ( مانند :بیحرمتی ،خشونت ،سایر).

4/736

از کودک رفتار ناپسندی سر بزند.

4/711

کودک با افراد ناباب دوستی پیدا نماید.

4/718

کودک نتواند موقعیتهای دشوار را مدیریت کند.

4/726

مورد آزار و تمسخر قرار گیرد.

4/284

درصد واریانس توضیح داده شده

20/88

آلفای کرونباخ

4/121

میانگین اصالح شده همبستگی درونی آیتمها

4/791

از میگان مؤلفگههگای مرتبش با متغیر نگرش والدین نسگگگبت به

حمگلونقل فعال دارد( .)β = 0.163همچنین نگرانی والدین

پیادهروی ،افزایش مؤلفه امکانسنجی طراحی محیش برای عابران

نسبت به حملونقل فعال کودکان به مدرسه همبستگی شدید و

(مقادیر بیشتر نشاندهنده نگرش منفی عابران از محیش پیادهروی

منفی بر ترجیح آنها به انتخاب شگگگیوه سگگگفر فعال کودکان به

اسگگت) باعث افزایش نگرانی والدین نسگگبت به حملونقل فعال

مدرسه دارد(.)β = −0.204

کودکان به مدرسگگگه میشگگگود ( .)β = 0.166مؤلفه راحتی و

از میان متغیرهای قابل اندازهگیری شگگکل شگگهر ،متغیر فاصگگله

آسگگگایش در پیگگادهروی ارتبگگاط مثبگگت بر ترجیح والگگدین بگگه

زمینی بگه مدرسگگگه رابطهای معنادار با نگرانی و ترجیح والدین
 734فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره سوم/بهار ( /8931پیاپی)04:

نقش متغیرهای شکل شهر و ادراک والدین در ترجیح آنها به استفاده کودکان ....
نسگگگبت حمل ونقل فعال دارد به طوری که این رابطه با نگرانی

محیش اسگگگت با ادراک والدین از کفایت تسگگگهیالت پیادهروی

نسگبت به سفر فعال ،مثبت( ) β = 0.148و با ترجیح به سفر

رابطگه مثبت دارد( .)β = 0.127مهارت کودک در مواجهه با

فعگگال منفی( ) β = −0.127اسگگگگت .متغیر تراکم جمعیتی

مخگاطرات ارتباط مثبت با مجوز تحرک مسگگگتقل به کودکان از

همبستگی مثبت با نگرانی نسبت به سفر فعال کودکان به مدرسه

جگانگب والگدین دارد( )β = 0.117یعنی بگا افزایش مهارت

نشان میدهد( .)β = 0.128اختالط کاربری همبستگی مثبت

کودک در مواجهگه بگا مخگاطرات در محیش ،والدین اسگگگتقالل

با ترجیح والدین نسگبت سفر فعال کودکان و همبستگی منفی با

بیشگگگتری را به کودکان خود میدهند .تحقق کارآیی در محیش

نگرانی از حمگلونقگل فعال به مدرسگگگه دارد (.)β = 0.090

کودک که به معنای غنی بودن محیش از لحا وجود تسگگهیالت

همچنین اختالط کاربری همبسگگگتگی منفی با تمایل کودکان به

جذاب برای کودکان اسگت ،همبستگی مثبت و معنادار با عالقه

اسگگگتفاده از شگگگیوههای حمل و نقل فعال به مدرسگگگه نشگگگان

کودک نسبت به حملونقل فعال به مدرسه دارد(.)β = 0.167

میدهد(.)β = −0.133

تحصگیالت و وضگعیت شغلی والدین رابطهای با ترجیح آنها به

از طرفی اختالط کاربریها همبسگگگتگی مثبت با مؤلفه راحتی و

حملونقل فعال به مدرسگگه ندارد .همچنین رابطهای بین فعالیت

آسگگگایش بگا پیگادهروی دارد( .)β = 0.133بگدین معنا که با

بدنی والدین و ترجیح آنها به شگگیوههای فعال سگگفر به مدرسگگه

افزایش اختالط در کاربریهای محیش ،میزان مؤلفه آسگگگایش و

کودکان مشگاهده نشگد .از میان متغیرهای شگگکل شهر ،ارتباطی

راحتی در نگرش والدین به پیادهروی افزایش خواهد داشگگگت.

میان شگگاخص سگگبزینگی ،تراکم جمعیت و پیوسگگتگی معابر با

متغیر پیوسگگتگی معابر ارتباطی مثبت و معنادار با نگرانی والدین

ترجیح والدین نسگگگبت به حملونقل فعال به مدرسگگگه گزارش

نسگبت به شگیوههای فعال سفر به مدرسه دارد(.)β = 0.216

نشد.

همچنین شاخص سبزینگی که نشان دهنده تراکم فضای سبز در
جدول  .5نتایج برازش مدل معادالت ساختاری

معیار برازش

CMIN/DF

P

CFI

GFI

RMSEA

نتیجه برازش

8/418

4/437

4/369

4/389

4/481

مقدار مناسب

کمتر از 9

بیشتر از 4/42

بیشتر از 4/34

بیشتر از 4/34

کمتر از 4/42
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شکل  .2نتایج مدل معادالت ساختاری

نتگایج تحقیقات اکثر محققان پیشگگگین مطابقت دارد ،چراکه در

 . 4بحث
تحقیق حاضر با هدف بررسی روابش میان متغیرهای شکل شهر،
ادراک والگدین و نگرش آنها نسگگگبت به پیادهروی و متغیرهای
اقتصگگگادی و اجتمگاعی بگا ترجیح والگدین بگه حملونقل فعال
کودکان به مدرسگگگه انجام شگگگد .همچنین در این تحقیق نقش

بیشتر تحقیقات ،از فاصله زیاد خانه تا مدرسه بهعنوان بزرگترین
مگانع حمگلونقل فعال کودکان به مدرسگگگه یاد شگگگده اسگگگت
[Ermagun and Samimi, 2015; Mandic et al.
].2015
همچنین فاصگگگله به مدرسگگگه به عنوان اصگگگلیترین متغیر

ادراک کودک از قگابلیتهای محیش و ارتباط آن با تمایل کودک

تأثیرگذار بر پیادهروی دانشآموزان به مدرسگه شگگناخته میشود

نسبت به حملونقل فعال به مدرسه در ترجیح والدین نسبت به

که در تمام گروههای سگگنی و جنسگگیتی رابطهای منفی با ترجیح

حمگل و نقل فعال به مدرسگگگه مورد توجه قرار گرفت .در این

والگگدین بگگه انتخگگاب شگگگیوه حمگگل و نقگگل فعگگال کودکگگان

تحقیق مشخص شد که فاصله زمینی خانه تا مدرسه رابطه مثبت

دارد[ .]Lopez and Wong, 2017از طرفی تعگگدادی از

بگا نگرانی نسگگگبگت به حملونقل فعال و رابطه منفی با ترجیح

مطالعات به فاصگگله زمانی پیادهروی به مدرسگگه اشگگاره کرده و

والدین به انتخاب شگیوه سگفر فعال به مدرسه دارد .این یافته با

عنوان داشگگگتهاند که افزایش فاصگگگله زمانی پیادهروی کودک به
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نقش متغیرهای شکل شهر و ادراک والدین در ترجیح آنها به استفاده کودکان ....
مدرسگگه ،رابطه منفی با انتخاب شگگیوه سگگفر پیادهروی توسگگش

حملونقل فعال به مدرسه را اینگونه توجیح کرد که افزایش

والگگگدیگگگن دارد ][Mehdizadeh, Mamdoohi and

اختالط کاربریها در یک محله ،موجب افزایش جذب سفرهای

]).]Fallahzavareh, 2014(in Persian
در این تحقیق تراکم جمعیتی بهصگگورت غیرمسگگتقیم با ترجیح

با خودرو به آن منطقه میشود [ .]Frank et al. 2007از

والدین به اسگتفاده کودکان از شگیوههای حملونقل فعال ارتباط
منفی دارد .بر این اسگگگاس ،تراکم جمعیگگت بگا نگرانی والگگدین
همبسگتگی مثبت نشان میدهد و از سوی دیگر ،افزایش نگرانی
والدین با کاهش ترجیح آنها به اسگگتفاده کودکان از حملونقل
فعال مرتبش است .بهعنوان یک توضیح برای این مشاهده ،تراکم
جمعیت باعث تراکم ترافیک و شلوغی در خیابانها و همچنین
احتمال بیشگگتر مواجهه کودک با افراد غریبه شگگده و این عامل
باعث افزایش نگرانی والدین نسبت به حملونقل فعال کودکان
میشگگود .این یافته منطبق با نتایج نشگگاندهنده رابطه منفی بین
اسگگگتفگاده از شگگگیوه حملونقل فعال و تراکم جمعیتی اسگگگت
[.]Larouche et al. 2014
عالوه بر متغیر تراکم جمعیتی ،متغیر پیوسگگگتگی معگگابر نیز
ارتباط مثبت و معنادار با نگرانی والدین از حملونقل فعال نشان
داد .بگا توجه به ارتباط منفی بین نگرانی والدین و ترجیح آنها
در استفاده کودک از شیوههای حملونقل فعال ،این یافته منطبق
بر نتایج تحقیقات قبلی است که نشان میدهند افزایش پیوستگی
معابر باعث افزایش تردد و تراکم ترافیک وسگگایل نقلیه موتوری
و بیشگگگتر در معرض برخورد بودن عابران پیاده خواهد شگگگد
[.]Helbich et al. 2016
متغیر معنادار دیگر در مجموعه متغیرهای شکل شهر ،متغیر
اختالط کاربری است که رابطه مثبت با ترجیح والدین ،رابطه
منفی با نگرانی والدین و تمایل کودک به استفاده از شیوه حمل-
ونقل فعال و رابطه مثبت با مؤلفه راحتی و آسایش پیادهروی در
نگرش والدین نسبت به پیادهروی داشت .این نتایج تا حد زیادی
همسو با تحقیقات قبلی است .تحقیقات نشان داده است که تنوع
کاربریهای مختلف و ایجاد مقاصد جذاب سفر در محالت
باعث ترجیح و تمایل والدین به حملونقل فعال میشود[
 .]Yang et al. 2016مطالعات زیادی وجود دارد که نشان-
دهنده تأثیرپذیری فعالیت بدنی از کاربری زمین و تراکم تجاری
در منطقه است .بر طبق این تحقیقات میزان انتخاب پیادهروی و
دوچرخهسواری به عنوان شیوه سفر به مدرسه در مناطق با
اختالط کاربری باالتر ،بیشتر است [.[McMillan, 2007

طرفی مناطق با اختالط کاربری باال شامل مراکز تجاری نیز هستند
که تجمع خودروها برای تخلیه و بارگیری کاالها موجب
مزاحمت در پیادهروها برای عابران میشود .متغیر شاخص
سبزینگی در این تحقیق همبستگی مثبت با کفایت تسهیالت
پیادهروی در محیش نشان داد .یعنی هرچه محیش از لحا فضای
سبز غنیتر باشد ،والدین آن محیش را برای پیادهروی مناسبتر
میدانند .در بیشتر تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته است
رابطه مثبت میان تراکم فضای سبز و ادراک از افزایش قابلیت
پیادهروی محیش را نشان میدهند .برای نمونه تنها مسیرهای
پیادهروی با پوشش فضای سبز به عنوان محیش با قابلیت تحقق
پیادهروی شناخته شده است [Hadavi, Kaplan and
] .Hunter, 2015در مطالعهای دیگر سبزینگی محیش به عنوان
معیار سنجش کیفیت پیادهروی درنظر گرفته شده
است].[McCormack and Shiell, 2011
از میان عوامل زمینهای ،متغیرهای افزایش سن کودک ،جنسیت
(پسر بودن در مقابل دختر بودن) و افزایش تعداد فرزندان در
خانوار با نگرانی والدین در استفاده کودکان از شیوههای حمل-
ونقل فعال ارتباط منفی نشان داد .درآمد خانوار نیز ارتباط منفی
با ترجیح والدین نسبت به حملونقل فعال به مدرسه نشان داد.
همچنین تمایل پسران برای سفر فعال به مدرسه بیشتر از دختران
بهدست آمد که همه این نتایج همسو با نتایج تحقیقات قبلی
است .سن کودک یکی از عوامل مهم در اعطای مجوز تحرک
توسش والدین است.مطالعات نشان دادهاند که آزادی تحرک
کودکان با افزایش سن ،افزایش خواهد یافت [ Fyhri and
 ]Hjorthol, 2009که دلیل اصلی آن است که والدین از
طریق سن کودک ،رفتار و عکسالعمل او را در مواجهه با
مخاطرات محیطی پیشبینی میکنند و نگرانی کمتری نسبت به
کودکان بزرگتر خود دارند [Pacilli, Giovannelli and
] .Spaccatini, 2017دلیل کاهش نگرانی والدین با افزایش
تعداد فرزندان نیز اطمینان بیشتر والدین در سفر کودکان در
صورت همراهی برادران یا خواهران خود عنوان شده است
[.]Deka, 2013; McDonald, 2008

البته میتوان ارتباط منفی میان اختالط کاربری و تمایل کودک به
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ارتباط جنسیت کودک با نگرانی والدین نیز همسو با نتایج

خواهد داشت [ Zuniga, 2012; Rodríguez-López et

تحقیقات سایر محققان است .بر طبق مطالعات انجام شده در

 .]al. 2013مطابق نحقیقات انجام شده در کشورمان نیز،

جهان ،تحرک مستقل پسران به مراتب باالتر از همساالن دختر

اختالف نمرات مؤلفههای نگرش نسبت به "راحتی و آسودگی

آنهاست و پسران در سنین پائینتری نسبت به دختران مستقل

پیادهروی" و "پیششرطهای طراحی و زمینهای" در بین والدین

میشوند [Pacilli, Giovannelli and Spaccatini,

دو گروه کودکان پیاده و غیرپیاده معنادار بوده است

 .[2017از جمله دالیل این موضوع ،نگرانی والدین نسبت به

]Mehdizadeh, Nordfjaern and Mamdoohi,
 .]2016بررسیها نشان داد که نگرانی والدین نسبت به حمل-

ایمنی دختران در جامعه است که تأثیر منفی را بر مجوز تحرک
مستقل این گروه میگذارد [Pacilli, Giovannelli and
 .[Spaccatini, 2017نتایج تحقیقات داخلی نیز مؤید چنین
رابطهای است .برای نمونه ،مشخص شد که دختران نسبت به
پسران در تمام گروههای سنی به میزان کمتری به مدرسه
پیادهروی میکنند و نگرانی والدین مهمترین دلیل برای انتخاب
شیوههای حملونقلی غیرفعال برای دختران عنوان شده است

ونقل فعال کودکان به مدرسه رابطه منفی و معنیداری با ترجیح
والدین به انتخاب مود حملونقلی فعال به مدرسه دارد .این یافته
همسو با نتایج یافتههای قبلی است که نشان میدهند ادراکات
منفی والدین نسبت به محیش و نگرانی والدین نسبت به پیادهروی
کودک میتواند بر ترجیح والدین و استفاده فرزندان آنها از شیوه-
های فعال سفر به مدرسه اثر بگذارد [Mehdizadeh,
 .]Nordfjaern and Mamdoohi, 2016در همین راستا

].]Hatamzadeh, Habibian and Khodaii, 2017
متغیر درآمد خانوار در این تحقیق رابطه منفی با ترجیح والدین

مشخص شده است که نگرانی والدین نسبت به جرم و جنایت،

به سگفر فعال کودکان به مدرسگه نشان داد که با تحقیقات قبلی

وضعیت ترافیک یا کیفیت محله منجر به مجوز تحرک مستقل

مطابقت دارد[ .]Oliver et al. 2014تحقیقات پیشگگین بیان

کمتر به کودکان خواهد شد ].[ Yu and Zhu, 2016

میکنند که والدین کودکانی که درآمد خانوار پائینی دارند بیشتر

افزایش مهارت کودک در مواجهه با مخاطرات همبستگی مثبت

ترجیح میدهند تا از پیادهروی و دوچرخهسگگواری برای سگگفر

بگا مجوز تحرک مسگگگتقل کودکان نشگگگان داد .در واقع افزایش

کودک خود بگه مگدرسگگگه اسگگگتفگاده کنند [ Samimi and

مهگارت کودک در مواجهگه بگا مخگاطرات باعث کاهش نگرانی

 .]Ermagun, 2012از طرف دیگر والدین با سگگگطح درآمد

والدین نسبت به فرزندان در محیش شده و والدین مجوز تحرک

بگاالتر کمتر بگه فرزنگدان خود اجگازه پیادهروی به مدرسگگگه را

بیشگگگتری را بگه فرزنگدان ماهرتر خود در مواجهه با مخاطرات

میدهند [ .]McDonald et al. 2011در این تحقیق رابطه

میدهند [ .[Rudner, 2011تحقق کارآییها در این تحقیق

معنیداری بین تحصگیالت و وضعیت شغلی والدین و همچنین

رابطهای مثبت با تمایل کودک به سگفر فعال به مدرسگگه داشت.

فعگالیگت بدنی آنها با ترجیح آنها به حملونقل فعال کودکان به

این موضگگوع با نظریه قابلیت محیش گیبسگگون منطبق اسگگت .بر

مگدرسگگگه یافت نشگگگد .از میان نگرشهای والدین نسگگگبت به

طبق این نظریگه زمگانی که افراد به منظور رفع نیازهای خود در

پیادهروی در این تحقیق ،مؤلفه "راحتی و آسایش در پیادهروی"

محیش هسگگگتند ،با اشگگگیاء ارتباط برقرار کرده و عمل مرتبش با

ارتباط مثبت با ترجیح والدین نسبت به حملونقل فعال کودکان

خصوصیات آن شیء را درک میکنند که بدان کارآیی یا قابلیت

به مدرسگگه نشگگان داد .همچنین مؤلفه "امکان سگگنجی طراحی

میگویند.]Jonietz and Timpf, 2012[ .

محیش برای عگابران" کگگه بیگگانگر ارزیگگابی جنبگه طراحی محیش
پیگادهروی اسگگگت رابطگه مثبت با نگرانی از حملونقل فعال به

 .9نتیجهگیری و پیشنهادها

مدرسه داشته است (نمرات بیشتر نگرش در طراحی پرسشنامه،

از میان متغیرهای شگگگکل شگگگهر ،چهار متغیر فاصگگگله طولی تا

نشاندهنده ارزیابیهای ضعیفتر در نظر گرفته شده است).

مدرسگگه ،تراکم جمعیتی ،اختالط کاربریها و پیوسگگتگی معابر

این یافتهها با نتایج تحقیقاتی همسو است که نشان میدهند

رابطه معنادار با نگرانی و ترجیح والدین نسگگبت به شگگیوه سگگفر

نگرش مثبت و منفی والدین نسبت به پیادهروی و دوچرخه-

فعال کودکان به مدرسگه نشان دادند .متغیرهای معنادار زمینهای

سواری رابطه معناداری بر استفاده فرزندان آنها از این شیوهها

همگی رابطه منفی با نگرانی داشگتند .نگرشهای والدین نسبت
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نقش متغیرهای شکل شهر و ادراک والدین در ترجیح آنها به استفاده کودکان ....
به پیادهروی با نگرانی و ترجیح آنان نسبت به استفاده کودک از

والدین به استفاده کودکان از شیوههای فعال سفر ،پیشنهاد میشود

شگگیوههای فعال حملونقل ارتباط داشگگت .اما متغیرهای کفایت

که فواید حملونقل فعال در سالمتی کودکان از طریق ابزارهای

تسهیالت پیادهروی و مهارت کودک در مواجهه با مخاطرات از

مناسب به اطالع والدین رسانده شود و به موازات این موضوع،

نظر آماری معنادار نبودند.

مسئوالن شهری به برنامههای ارتقای ایمنی عابران پیاده و

متغیرهایی از شکل شهر با نگرش والدین نسبت به پیادهروی و

دوچرخهسواران اقدام کنند.

تسهیالت آن رابطه داشتند ،به طوری که اختالط کاربری در
محالت با نگرش والدین نسبت به آسایش و راحتی پیادهروی

 .10سپاسگزاری

رابطه مثبت داشت و تراکم فضای سبز محیش باعث نگرش بهتر

نویسندگان مقاله س اس و قدردانی خود را از معاونت پژوهشی

والدین نسبت به کفایت تسهیالت پیادهروی در محیش میشود.

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی ،اداره کل آموزش و

نگرانی والدین ارتباط مهمی با تمایل والدین به انتخاب شیوه
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فعال سفر به مدرسه داشت .با این حال ،تمایل کودک به حمل-

شهر تهران ،مدیریت مدارس حکمت ،استاد شهریار ،زمزم ،شهید

ونقل فعال به مدرسه رابطه معنیداری با ترجیح والدین نسبت به

کالهدوز و ادیب نیشابوری و تمامی دانشآموزان و والدین

این شیوه از سفر نشان نداد .سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی

شرکت کننده در این مطالعه ابراز میدارند.

بهجز درآمد خانوار ،رابطه معناداری با ترجیح والدین نسبت به
انتخاب شیوه فعال سفر به مدرسه نداشتتند.
با توجه به اهمیت نقش حملونقل فعال در سالمتی کودکان،

.11پینوشتها
1

Perception
2
Cognition
3
Action
4
Affordance theory

سیاستهای زیر با ارتقای سطح استفاده از حملونقل فعال در
سفر به مدرسه مرتبش خواهند بود:
 .8با توجه به ارتباط مثبت اختالط کاربری با ترجیح والدین به
حملونقل فعال ،توصیه میگردد طراحان شهری ،حداکثر اختالط

 .12مراجع

کاربریها را در برنامهریزیها و طراحیها تأمین نمایند .این

 -خلیل نژاد ،س .ط" )8932( .کشف اصول طراحی محیش با

موضوع باعث میشود والدین عالوه بر تمایل به سفر فعال

بررسی تئوری قابلیت محیش" ،کنفرانس بین المللی معماری،

کودک ،خود نیز کودک را در این مسیر همراهی کنند .ضمن آنکه

شهرسازی ،هنر ،عمران و محیش زیست :افقهای آینده ،نگاه به

ایجاد زمینههای تحقق کارآییهای جذاب برای کودکان (طراحی
محیش کودکپسند) در برنامهریزیها و طراحیهای شهری،
تمایل کودکان را نیز به استفاده از شیوههای فعال سفر به مدرسه
در پی خواهد داشت.
 .8همبستگی منفی فاصله به مدرسه با ترجیح والدین به حملونقل
فعال کودک مؤید این موضوع است که اگر مدارس به دلیل
دسترسی به زمین ارزان در حومه مراکز جمعیتی احداث گردد،
این موضوع ،باعث افزایش فاصله به مدرسه و کاهش ترجیح
والدین به سفر فعال کودکان خواهد شد لذا سیاست توسعه
مجتمعهای بزرگ آموزشی در حومه مراکز جمعیتی ،با سیاست-
های توسعه حمل و نقل فعال در بین کودکان ناسازگار است.
 .9با توجه به رابطه معنیدار نگرش والدین نسبت به پیادهروی و
همچنین نگرانی والدین از حملونقل فعال کودک بر ترجیح

گذشته.
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بهنام محمدی ،محسن فالح زواره ،هوشمند معصومی

بهنام محمدی درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را از دانشگاه ارومیه و درجه کارشناسی ارشد در
رشته مهندسی عمران ،راه و ترابری را در سال  8937از دانشگاه خوارزمی اخذ نمود.

محسن فالح زواره ،درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران ،راه و ترابری را در سال  8910از
دانشگاه تربیت مدرس اخذ نمود .در سال  8939موفق به کسب درجه دکتری در همان رشته و از همان
دانشگاه گردید .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان مدلسازی رفتاری در حمل و نقل و ایمنی ترافیک
بوده و در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه استادیار در دانشگاه خوارزمی است.
هوشمند معصومی ،دارای درجه دکتری در رشته برنامه ریزی شهری در سال 8488از دانشگاه
 Technische Universität Dortmundدر آلمان است و تا سال  8482در Technische
 Universität Berlinتحقیق پسادکتری انجام داد .وی پس از آن در همان دانشگاه به تحقیق و تدریس
در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری و رفتار سفر مشغول است .زمینه های پژوهشی و روشهای دیگر
ایشان تاثیرات شکل شهر و اس رال و رفتار سفر ،حمل و نقل فعال گروه های سنتی و اجتماعی مختلف،
و مدلسازی ریاضی انتخاب گسسته بوده و در حال حاضر عضو هیات علمی پژوهشی در Center for
) Technology and Society (Zentrum Technik und Gesellschaftدر دانشگاه فنی برلین
است.
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