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 چکیده

ای هسوارری  هه دررسوه فریواس رسا کا کادکاد حررفل فعا یا هرنس هرری گیاییری ری هیماری   روی و دوچرخه)پیاده نقل فعالوحمل

نقل فعال کادکاد هه دررسه و داغیرهای وغیرورییر رر کسو  کننر  هر  ری داا عه حارورب هررسس ررهاه دیاد کرگیو ور ر ب هه حمل  

روی و همچنیب داغیرهای رفاصادی و رگاماعس رسا  دنظار ری کرگیوب آن،ا نسوتا هه پیاده شولل شو،رب ناررنسب ردررو ور ر ب و نار    

که ناررنس در دارد هر شیاه سار کما ل ور ر ب هه رسواااده کادو ری هر کرر  ری رنار  روشو،ای فعال سار هه دررسه رسا  رمب آد  

سا ه در  21کا  7پرسشناده هیب کادکاد  085ااده ری آد شیاه رسا  ری ری رفلار و کصاررت دناس در دارد ناا ج رساهه دررسوهب ینییره 

دریرب ری دیاد  0درری سایی دعادالت ساخااری در ساو دعنسک،ررد کای ع شر  دااهق ناا ج درل 20و  1دررسه رهارر س در دناطق  0

βریب سووب کادو )عاردل یدینه = β  و کعررد فرینررد )0.135− = نقل فعال کادکاد و ب نسووتا هه حمل   ها ناررنس ور ر0.088−

βهه دررسوه ررکتا  دناس درشواانر  ری دیاد داغیرهای شلل ش،ر  کررکج گمعیاس )   = β  و پیاسااس )0.128 =   ررهاه دثتا ها 0.216

ررسه دناررنس نسوتا هه سوار فعال کادکاد هه دررسه و رخا   کارهری ررهاه دثتا ها کرگیو ور ر ب نستا هه سار فعال کادکاد هه   

βدرشا ) =  نقل فعال ههوها نستا هه حملهاب دشاق ور ر ب در رفزر ش کرگیو آدر زیها در هرناده   رفزر ش رخا   کارهری0.090

نقل فعال و فایوویه خانه کا دررسووه  ودررسووه و همررهس آن،ا ها کادکاد رسووا  همتسووااس دناس هیب کرگیو ور ر ب نسووتا هه حمل   

 های کاسعه حمل و نقل پا ررر رسا سیاسا رحررث درررس در حاده دررکز گمعیاس دررری یدیب رریرد ها سیاسادهنره کقاهل نشاد
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 مقدمه .1
 های غیرواگیر علت عمده مرگ و میر در سراسر جهانبیماری

 64صورتی که به گزارش سازمان بهداشت جهانی هستند، به

ناشی از این  8482درصد از کل مرگ و میر جهانی در سال 

درصد  14به طور تقریبی [.WHO, 2017] ها بوده استبیماری

درکشورهای در حال توسعه  ،هااز مرگ و میر ناشی از این بیماری

کشور ما که  [Sheykhaleslam et al. 2004] دهدرخ می

ساز چاقی که زمینه .بندی شده استنیز جزء این کشورها رده

های قلبی و های غیرواگیر همچون بیماریبسیاری از بیماری

عروقی، پرفشاری خون، دیابت، اختالالت متابولیک و برخی 

ه یافتای جدی هم در کشورهای توسعهها است، به مسئلهسرطان

 دیل شده استو هم در کشورهای در حال توسعه تب

[Tremblay and Doucet, 2000.]  به گزارش سازمان

در دنیا  8480میلیارد نفر در سال  3/8بهداشت جهانی حدود 

شواهد  عالوهبه [.WHO, 2017]اند وزن بودهدچار اضافه

دهد شیوع چاقی در سراسر جهان فراوانی وجود دارد که نشان می

نتایج مشابهی از  [.Flegal et al. 2010]رو به افزایش است 

دهد که شیوع چاقی در تحقیقات محققین ایرانی نیز نشان می

افزایش داشته  8484تا  8332ی هاایران بین سال

  .[Rahmani et al. 2015]است

های غیرواگیر وابسگگگته به کنترل عوامل پیشگگگگیری از بیمگاری 

و نقل فعال شگگگیوه حمل  .تحرکی اسگگگتخطرزایی مگاننگد کم  

رصت الزم تواند فسگواری( به مدرسه می روی و دوچرخهپیاده)

برای کودکگان در دسگگگتیگابی به حداقل فعالیت بدنی الزم برای   

 Timperio] های غیرواگیر فراهم آوردجلوگیری از بیمگاری 

et al. 2006].   از طرف دیگر شگگگواهگد مبینن آن اسگگگت که

نقل وهای حملکودکانی که بیشگگگتر سگگگفرهای خود را با گونه

رفتار را تا سگگگنین  دهند، به احتمال زیاد اینموتوری انجگام می 

 [,Lopez and Wong دهندبلوغ و حتی بزرگسالی ادامه می

نقل فعال به مدرسه در دوران وبنابراین گسترش حمل .2017]

الی نقل در بزرگسوکودکی منجر به تمایل افراد به این گونه حمل

سگگگالمت جسگگگمی،  همچون یخواهد شگگگد که این کار منافع

ونقلی و عدالت اجتماعی را در حمل، یمحیطاقتصگادی، زیست 

 Hatamzadeh, Habibian and]پگی خواهگگد داشگگگگت 

Khodaii, 2017(In Persian] .  بگا این حال تحقیقات در

دهد که کشگورهای پردرآمد و با درآمد کم و متوسگگش نشان می 

های اخیر تغییرات اساسی الگوی سفر کودکان به مدرسه در سال

روی( جای هسگگگواری و پیاددوچرخه)کرده و حمل و نقل فعال 

های غیرفعال داده است. برای مثال در حدود سه خود را به شیوه

ت صوردهه قبل، اکثر سگفرهای کودکان آمریکایی به مدرسگه به  

های اخیر این گرفت. اما در سگگگالپیاده یا با دوچرخه انجام می

سگفرها جای خود را به حمل و نقل موتوری داده است که این  

خصگگگور در و تراکم ترافیک بهتحرکی کودکان موضگگگوع کم

 Lopez]  سگگاعات اوص صگگبحگاهی را به دنبال داشگگته اسگگت

and Wong, 2017]. کنون تحقیقات اندکی در کشگگورهای تا

با درآمد کم و متوسش در زمینه الگوی حمل و نقل فعال کودکان 

هند دبه مدرسگه انجام گرفته است. بیشتر این مطالعات نشان می 

بزرگ این کشگورها بسگیاری از سگفرهای    که در اکثر شگهرهای  

شود نقل موتوری انجام میومدرسگه با اسگتفاده از وسایل حمل  

توان با افزایش مالکیت خودروی خانوار، که این موضگگوع را می

 ونقلسگگیسگگتم حمل نگرانی از وضگگعیت ایمنی معابر و فقدان 

 ,Mehdizadeh]دانسگگگگت مرتبشعگمگومگی یگکگ گگارچگگه      

Nordfjaern and Mamdoohi, 2016 (In Persian)]. 

ونقل فعال مستلزم شناخت اندرکنش رفتار و استفاده از حمل

 ای است که مشونق استفادهگونهمحیش و انجام تغییر در محیش به

 که افزایش استفاده از شیوهضمن آنونقل باشد. از این شیوه حمل

یق تشوحمل و نقل فعال، تغییرات محیش را در بر خواهد داشت. 

فعال مستلزم روانشناسی محیش است که بر پایه سه حمل و نقل 

 .عامل انسان، محیش و اندرکنش بین انسان و محیش قرار دارد

 8، شناخت8مفاهیم اساسی رابطه بین انسان و محیش شامل ادراک

 است. 9و رفتار

این عوامل پلی را میان نیازهای انسان و محیش پیرامون او به 

اد ایج پاسخگویی به نیازهای انسانوجود آورده و منبعی برای 

کنند. در این ارتباط، انسان به منظور براورده ساختن نیازهای می

خویش نیازمند کسب اطالعاتی از محیش )ادراک(، شناخت و در 

 Khalilnejad, 2016 (in]نهایت رفتار در محیش است

Persian)].  از جهت دیگر، محیش که منبع رفع نیازهای انسانی

مستلزم داشتن خواصنی است تا به بهترین شکل برای  است نیز

 در این. برطرف نمودن این نیازها با انسان ارتباط برقرار کند

این امکان را فراهم  4یا قابلیت محیش کارآییارتباط، تئوری 

ای هسازد تا در بررسی جزء به جزء نیازهای انسانی، قابلیتمی

 Jonietz and] نمائیم ها را در محیش مشخصمتناظر آن
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Timpf, 2012]. نظریه ، در ارتباط متقابل انسان و محیش

قابلیت محیش گیبسون به کیفیت یا خوار اشیاء اشاره دارد که 

کند که چگونه از محیش با استفاده از آن خوار، کاربر درک می

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

ی مرکزی از روانشاسی ادراکیک ساختار  محیش، کارآییقابلیت یا 

ابد یها و مخاطراتی بروز میعنوان فرصتاکولوژیکی است و به

-کند. در این تعریف به فرصتکه کاربر آن را در محیش ادراک می

منفی اطالق  کارآییمثبت و به مخاطرات محیطی  کارآییها، 

صورت بالقوه در هها بکارآییاین . [Kyttä, 2004] شودمی

-یکارآیمحیش وجود داشته و بسته به نحوه ادراک افراد، محیش 

های متفاوتی را محقق خواهد نمود. برای مثال هرچه میزان تحقق 

ن محیش آهای مثبت در یک محیش برای کاربر بیشتر باشد، کارآیی

های بیشتری برای ارائه به کاربر خواهد داشت و فرد را جذابیت

 ,Kyttä]دهدبه سمت عملی که معرف آن است سوق می

های جذابیتورود کودکان به مرحله ادراک و کشف  .[2004

محیش عمدتاً منوط به مجوز تحرک مستقل از جانب والدین 

محیش و مجوز تحرک مستقل  کارآییاست. هر کدام از عوامل 

بدون حضور عامل دیگر تصویر صحیحی از اندرکنش رفتار 

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

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

کودکان به سفر و بازی در فضاهای عمومی بدون نظارت 

 Carver, Timperio and]  شودبزرگساالن گفته می

Crawford, 2012].  نشان داده شده است که مداخالت با

هدف افزایش تحرک مستقل، راهبرد خوبی برای ارتقای سالمت 

 Giovannelli Pacilli, and]   کودکان است

Spaccatini, 2017] .های بازی مختلف، دسترسی به محیش

اکتشاف فضاهای شهری و برقراری روابش اجتماعی با همساالن 

 Pacilli, Giovannelli and]از نتایج تحرک مستقل است 

Spaccatini, 2017] .های تحرک مستقل، تقویت مهارت

 دوشفیزیکی، عاطفی و ادراکی کودک را در پی داشته و باعث می

 ,Carver]  بهتر با محیش اطراف خود رابطه برقرار کند کودک

Timperio and Crawford, 2012]. 

ترین مشکالت روز کودکان از جمله مهم تحرکیموضوع کم

 Nemati, Naghizadeh Baghi and]کشورمان است 

Dehghan, 2008]. تحرکی و چاقی امروز کودکان جامعه کم

نها تآن کشور تبدیل خواهد شد که نه به بیماری بزرگساالن فردای

نیروی کار کارآمدی برای کشور نخواهند بود، بلکه اقتصاد کشور 

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

تحرکی کودکان و یافتن راهکارهایی برای عوامل مرتبش با کم

ر است. ترین موضوعات روز کشوها از مهمافزایش فعالیت آن

نقل فعال به مدرسه به وکه امروزه نحوه ترویج حملعلیرغم آن

ترین موضوعات تحقیقاتی در کشورهای پر درآمد یکی از مهم

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

 ,Hatamzadeh]  و کم درآمد، کمتر پرداخته شده است

Habibian and Khodaii, 2017 ( in Persian)]. 

تحقیق به بررسی عوامل مرتبش با ترجیح والدین به سفر در این 

فعال کودکان به مدرسه پرداخته خواهد شد. این عوامل شامل 

های اجتماعی و اقتصادی خانوار، ادراک اجتماعی والدین، ویژگی

 های شکل شهر و تعامل کودک با محیش خواهد بود.ویژگی

 . پیشینه تحقیق2

نقل فعال به مدرسه با وه حملد کندهتحقیقات متعدد نشان می

 بندیای از عوامل در ارتباط است. در یک دستهطیف گسترده

های اقتصادی و اجتماعی خانوار، کلی این عوامل شامل ویژگی

ساز شده و شکل شهر و همچنین وادراک اجتماعی، محیش ساخت

 کیعوامل روانشناختی والدین و کودکان است که در ادامه به هر 

 شود.ه میپرداخت

 اجتماعی خانوار -های اقتصادی ویژگی 2-1

-واند که پسران با سنین باالتر بیشتر از حملمطالعات نشان داده

قل صورت مستنقل فعال استفاده کرده و اغلب سفرهای خود را به

 ,Arslangulova [Potoglou and]اندبه مدرسه انجام داده

2017; Mitra and Buliung, 2015]   تحقیقات، استفاده از

صورت مستقل را در بین دختران کمتر از های فعال سفر بهشیوه

اند که این موضوع به نگرانی والدین از دختران پسران نشان داده

 Hatamzadeh, Habibian and]در جامعه ارتباط دارد 

Khodaii, 2017 (in Persian) ;Nolan,  2014]]. 
ر های خانوار با سفبررسی تحقیقات گذشته از ارتباط ویژگی

عنوان نمونه برخی تحقیقات، کودکان به مدرسه حکایت دارد. به

بیشتر بودن تعداد فرزندان خانوار را عاملی در جهت افزایش 

 ,Deka]]اند معرفی کرده نقل فعال به مدرسهواستفاده از حمل

2013; McDonald, 2008]] دلیل این یافته اطمینان بیشتر .
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والدین در سفر کودکان در صورت همراهی برادران یا خواهران 

در طرف مقابل برخی تحقیقات افزایش  خود عنوان شده است.

 نقل فعال به مدرسهوفرزندان خانوار را با کاهش استفاده از حمل

در ارتباط دانسته و این مشاهده را با اقتصادی شدن بکارگیری 

راننده برای رساندن کودکان به مدرسه در صورت زیاد بودن 

 اند. تحقیقاتی نیز وجود دارند که ارتباطتعداد کودکان توجیه کرده

 هایداری را بین تعداد فرزندان خانوار و استفاده از شیوهمعنی

  [.Lopez and Wong, 2017] اندتهفعال سفر به مدرسه نیاف

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

ونقل ها برای همراهی کودک، زمینه کاهش استفاده از حملآن

 .[Mitra and Buliung, 2015]آورد فعال را فراهم می

ه روند، بها به محل کار خود میهمچنین والدین شاغلی که صبح

خودروی شخصی به مدرسه  احتمال بیشتری کودک خود را با

 ;Park, Noland and Lachapelle, [2013] رسانندمی

McDonald, 2008]. دهنده تفاوت در تحرک ها نشانبررسی

مستقل کودکان نسبت به تحرک همراه با بزرگساالن است. بر 

طبق مطالعات انجام شده در مقایسه با تحرک همراه با بزرگساالن، 

 شانبدون همراه، زمان سفرشان بیشتر، مصرف انرژیکودکان 

 .Mackett et al]خطی است شان غیربیشتر و جهات حرکتی

جای طی مسافت خطی، عبارت دیگر، این کودکان بهبه .[2007

های مختلف موجود وار استفاده کرده و به محلاز حرکات موص

اف خود های موجود در اطرکارآییدر محیش اطراف خود رفته و 

کردند. در مقابل، کودکانی که یک بزرگسال را همراه را کشف می

ریزی شده، هدفمند، با صرف هایی برنامهدیدند، سفرخود می

انرژی کم، با سرعت باال )منطبق بر سرعت حرکت والدین( و 

حرکاتی خطی از مبدا به مقصد داشتند و لذا در حضور والدین 

های محیش اطراف و رآییکاخود شانس کمتری برای تشخیص 

 .[Mackett et al. 2007]اکتشاف در آن داشتند 

ای هدر تحقیقات دیگر، نقش مالکیت خودرو در استفاده از شیوه

نقل فعال کودکان به مدرسه سنجیده شد. در بیشتر این وحمل

وی ره منفی میان مالکیت خودرو و استفاده از پیادهمطالعات رابط

و دوچرخه سواری به مدرسه گزارش شده و نشان داده شده 

است که متغیر مالکیت خودرو از مهمترین متغیرهای مرتبش با 

 استنقل فعال به مدرسه وهای حملیوهاستفاده از ش

[Mehdizadeh, Nordfjaern and Mamdoohi, 

2016; Waygood and Susilo, 2015; Elias, 2015; 

[Oliver et al. 2014. 

ز محیش و مجو کارآییترین نتیجه اندرکنش بین قابلیت مهم

های حمل و نقل فعال تحرک مستقل، استفاده کودکان از شیوه

صورت مستقل در روی و فعالیت فیزیکی کودکان بههمچون پیاده

عنوان نمونه کودکانی که اجازه داشتند آزادانه در محیش است. به

محیش اطراف منزل خود تحرک داشته باشند به احتمال باالتری 

ب وزنی و تناس د فعالیت فیزیکی انجام دادهنسبت به همساالن خو

 . Pacilli, Giovannelli and]  اندبهتری داشته

[Spaccatini, 2017   سطح باالی تحرک مستقل با کاهش

سبک زندگی کم تحرک و درنتیجه کاهش خطر ابتال به چاقی 

 مرتبش بوده است. 

 ادراک اجتماعی 2-2

ذهنی کلی از نتیجه یا نشان داده شده است که نگرش )ارزیابی 

مورد  شود( دراثر یک عامل که به صورت مثبت یا منفی بیان می

نقل وهای حملسواری با استفاده از شیوهروی و دوچرخهپیاده

. [[Rodríguez-López et al. 2013فعال مرتبش است 

آن است که والدین و کودکان هردو نه تنها  نشانگرتحقیقات 

ای شلوغ برای هنگرشی منفی نسبت به ترافیک و خیابان

به عنوان یک  راسواری دارند، بلکه آنروی و دوچرخهپیاده

همچنین  [.Lopez and Wong, 2017] کنندنگرانی تلقی می

از نظر کودکان و والدین، کنترل ترافیک )برای نمونه وضع 

محدودیت سرعت و محدودیت تردد در نزدیکی مدارس( عاملی 

آید می روی به حسابدر جهت حمایت از پیاده

[Baslington, 2009]. 
نقل با خودرو راحتی بیشتری نسبت واز نظر برخی والدین، حمل

 ,Lopez and] Wongسواری دارد روی و دوچرخهبه پیاده

نقل واما والدینی وجود داشتند که اظهار کردند حمل [.2017

 ,Lopez and] Wong فعال راحتی و آسایش بیشتری دارد

نقل وطور کلی احساس آسایش و راحتی با حملبه  [.2017

فعال در کودکان و افراد جوان بیشتر از والدین بوده است. بیشتر 

ترین شیوه در معابر شهری روی راحتافراد بیان کردند که پیاده

ترین شیوه در مناطق روستایی است. سواری راحتو دوچرخه

اری سووچرخهروی محیطی پیادههمچنین اعتقاد به فواید زیست

ها نتر و والدین آسالتر نسبت به کودکان بزرگدر کودکان جوان

 .[Baslington,] 2009تر بوده استقوی
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نگرش والدین نسبت به عدم کفایت تسهیالت در محیش 

ها و زیربناهای مهندسی همانند پارکینگ بخصور سازه

نقل وملسواران و یا خطوط عابرپیاده به عنوان مانع حدوچرخه

در  .[Baslington, 2009]شناخته شده است  آنهافعال نزد 

ای هروی، والدین به گذرگاهکننده از پیادهزمینه تسهیالت حمایت

ها راهپیاده ،[[Lupton and Bayley, 2002 ایمن عابرپیاده

گیرها و سرعت ،[Lopez and Wong, 2017] روهاو پیاده

 های سرعت در خطوط عبور مخصور دوچرخهیا محدودکننده

Rodríguez-López et al. 2013] ] های ایمن و پارکینگ

 . اندکردهاشاره  [ [Baslington, 2009  دوچرخه

ادراک والدین از ایمنی و امنیت نیز در تشویق والدین به صدور 

های فعال به مدرسه مؤثر است مجوز سفر کودکان با شیوه

[Zuniga, 2012; Deweese et al. 2013].  نگرانی

اده روی کودک بر استفوالدین نسبت به محیش و نگرانی از پیاده

های فعال سفر به مدرسه اثر گذار است فرزندان از شیوه

Mehdizadeh, Nordfjaern and Mamdoohi,] 

2016]. 

دکان پذیر دانستن کوتحقیقات مختلف نشان داده است که آسیب

با جرم و جنایت، ترافیک یا کیفیت توسش والدین در مواجهه 

محله، کاهش تمایل به سفر فعال به مدرسه را در پی خواهد 

 ,Waygood and Susilo, 2015; Yu and Zhu] داشت

2016]. 

 ساز شده و شکل شهرومحیط ساخت 2-3

توافق عمومی اکثر محققان آن است که مهمترین عامل مربوط به 

های محیش ساخت و ساز شده که با استفاده کودکان از شیوه

نقل فعال به مدرسه ارتباط دارد، فاصله بین منزل تا مدرسه وحمل

نظر از سن صرف [.Lopez and Wong, 2017]است 

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

 .Oliver et al]سواری به مدرسه استروی یا دوچرخهپیاده

آموزانی پیاده به مدرسه . در اکثر کشورها اغلب دانش[ 2014

کیلومتری از مدرسه زندگی  7/8تا  8فاصله روند که در می

ه با روی به مدرسفاصله قابل قبول برای پیاده همچنین .کنندمی

 .Christiansen et al] یابد افزایش سن کودک افزایش می

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

ی زمانی ادراک شده توسش والدین بین خانه و مدرسه فاصله

روی به مدرسه داشته منفی با استفاده کودکان از پیاده ارتباط

 ,Mehdizadeh, Nordfjaern and Mamdoohi]است

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

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

به  ان شهرنشینیقرار گرفته است. در این زمینه مناطق از نظر میز

سه گروه مناطق شهری با تراکم مسکونی و اختالط کاربری باال، 

مناطق حومه شهری با میزان شهرنشینی متوسش و مناطق روستایی 

 ,Carverاند تقسیم شده با کمترین میزان شهرنشینی

Timperio and Crawford, 2013]].  در تعدادی از

شهرنشینی و استفاده از داری میان سطوح مطالعات رابطه معنی

 .Sirard et al]نقل فعال به مدرسه یافت نشده است وحمل

. لیکن گروه دیگری از محقّقان میزان استفاده از [2005

های سفر فعال به مدرسه را در مناطق شهری و حومه شهری شیوه

 .Yang et al]   اندبیشتر از مناطق روستایی گزارش کرده

2016; Kemperman and Timmermans, 2014]] .

حالی است که در تحقیقات دیگر، میزان سفر فعال به این در

مدرسه در مناطق روستایی بیشتر از دیگر مناطق برآورد شده است 

[Larouche et al. 2014].  دو نکته در سفر به مدرسه در

نازل تا تر منیگذارد. یکی فواصل طوالمناطق روستایی تأثیر می

مدرسه در روستاها نسبت به مناطق شهری است که استفاده از 

کند و سواری را با محدودیت مواجه میروی و دوچرخهپیاده

نقلی در روستاها وهای حملدیگری محدودیت در انتخاب شیوه

کند تا از یک شیوه ثابت استفاده است که مردم را مجبور می

 .[Larouche et al. 2014]کنند

تحقیقات حاکی از ارتباط مثبت بین پیوستگی معابر و قابلیت  

 Nolan]سواری است روی و دوچرخهدسترسی شبکه با پیاده

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

بزرگساالن محدودتر است. محالت با قابلیت دسترسی باالتر با 

 Sá [سواری بیشتر کودکان در ارتباط استروی و دوچرخهیادهپ

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

 نقل فعال به مدرسهوپیوستگی معابر ارتباط مثبت بر حمل

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

-ووجود تحقیقاتی نیز ارتباط منفی میان پیوستگی معابر و حمل

 .Helbich et al]اند نقل فعال به مدرسه را گزارش کرده

را ارتباط خوب خیابان و جذب ترافیک که دلیل آن [2016

اند که این موضوع ها دانستهبیشتر خودروها و موتورسیکلت
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باعث ایجاد تراکم ترافیک در معابر شده و تردد برای عابران پیاده 

 Helbich et]کند سواران را با مشکل مواجه میو دوچرخه

al. 2016]. 

ادراک کودکان و والدین نسبت به دسترسی و پیوستگی معابر 

 Yang, Abbott and]ها اثر بگذاردتواند بر ترجیحات آنمی

Schlossberg, 2012] . با این حال ادراک ممکن است با

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

به محیش و معابر بدون توجه به شرایش عملکردی واقعی آن 

نقل فعال به مدرسه وممکن است باعث افزایش استفاده از حمل

 .[ [Deweese et al. 2013شود

حیش م کارآییها مؤید آن است که عوامل مختلفی با تحقق بررسی

ند در کشورهای فنال ارتباط دارند. برای نمونه تحقیقات گسترده

ر برای کودکان د کارآییو بالروس مشخص کرد که میزان تحقق 

مناطق روستایی به مراتب بیشتر از مناطق شهری درک شده است 

ردند، کو کودکانی که در مناطق روستایی این دو کشور زندگی می

های بیشتری را از محیش اطراف خود نسبت به کودکان جذابیت

. در تحقیق دیگر [Kyttä, 2004]اند شهرنشین درک کرده

-ها را در سفرهای بهکارآیییشتر مشخص گردید که پسران ب

ر د کارآییاند درحالی که بیشتر تحقق صورت تنها درک کرده

دختران به همراه دوستان صورت گرفته است. عالوه بر این، 

های تحقق یافته برای پسران در فضای سبز به مراتب از کارآیی

 ه اینببرای دختران در این محیش بیشتر است، این  کارآییتحقق 

است که وجود فضای سبز در محیش جذابیت بیشتری برای معن

 ,Broberg, Kyttä and Fagerholm]پسران داشته است

2013]. 

 . اهداف و فرضیات پژوهش3

بررسی ادبیات تحقیق مؤید آن است که بیشتر تحقیقات در زمینه 

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

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

که تحقیقات گذشته چه متوسش انجام شده است. بخصور آن

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

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

ته خکمتر به نقش کودکان در انتخاب شیوه سفر به مدرسه پردا

که در بیشتر تحقیقات انجام شده نقش اندرکنش است. ضمن آن

گیری شکل شهر در عوامل روانشناختی با متغیرهای قابل اندازه

نقل فعال کودکان به مدرسه وهای حملتمایل به استفاده از شیوه

 مغفول مانده است.

 

 

 

 

 

 
. ساختار فرضیات پژوهش1شکل 
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ین گیبسون، ادراکات والدکه مطابق تئوری قابلیت محیش حالیدر

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

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

و ادراک والدین در کنار قابلیت  اثر متغیرهای مختلف شکل شهر

اقتصادی خانوار و -محیش و همچنین متغیرهای اجتماعی

فعال  هایترجیحات کودکان در تمایل والدین به استفاده از شیوه

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

دست آمده از مطالعات گذشته که در بخش ادبیات فرضیات به

ر گردیدند، شکل گرفته است. ساختار مدل تحقیق تحقیق مرو

 نمایش داده شده است. 8حاضر در شکل 

 آوری اطالعاتجمع. 4

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

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

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

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

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

از سطح اقتصادی و اجتماعی متفاوت و مناطق با محیش ساخت 

سازی و و ساز شده متفاوت وارد تحقیق شوند تا نتایج مدل

قاطع ها در متر باشد. این پرسشنامهینانآزمون فرضیات، قابل اطم

تحصیلی دوم، سوم، پنجم و ششم از مدارس دولتی دخترانه و 

آوری شد. پایه اول به دلیل احتمال عدم درک پسرانه جمع

سواالت پرسشنامه و پایه چهارم به دلیل قرارگیری در میانه روند 

های توسعه ادراکی و استقالل کودکان حذف شدند. ویژگی

 ارائه شده است. 8وصیفی نمونه مورد مطالعه در جدول ت

 ابزارها. 5

در این تحقیق از ابزارهای مختلفی برای سنجش متغیرهای مستقل 

-روی، کفایت تسهیالت پیاده)شامل نگرش والدین در مورد پیاده

و مجوز تحرک مستقل و  کارآییروی، مهارت کودک، تحقق 

 وابسته )تمایل والدین ر( و متغیرهای شکل شههمچنین ویژگی

های حمل و نقل فعال( استفاده شده به استفاده کودک از شیوه

است. پرسشگری شامل دو بخش بود که هر دو بخش از طریق 

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

نقل های مشخصات خانوار، شیوه حملسواالتی در زمینهحاوی 

های والدین نسبت ل کودک، نگرشکودک، مجوز تحرک مستق

عالوه در پایان بخش اول از بهبود. روی و نگرانی والدین به پیاده

ترین تقاطع به محل زندگی خود را والدین خواسته شد تا نزدیک

ای که در داخل پرسشنامه تعبیه شده بود عالمت بر روی نقشه

مل اشتکمیل شد، کودکان که توسش نامه بزنند. بخش دوم پرسش

 همچنیننقل و وهای حملتمایل کودک به شیوهابزار سنجش دو 

 در محیش کودک بود.  کارآییتحقق 

کاررفته قبالَ در مطالعات مختلف اعتبارسنجی شده ابزارهای به

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

م اشده و نسبت به درک یکسان از عبارت سواالت از طریق انج

های اولیه )پایلوت( اطمینان حاصل شده است. در پرسشگری

ای جشوندگان خواسته شد تا بههای اولیه از پرسشپرسشگری

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

در صورت تفاوت بین مفهوم درک شده توسش پرسش شونده از 

ش اصالح شده و مفهوم مورد نظر در این مطالعه، عبارت پرس

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

و روایی ترجمه انجام شده در پرسشگری پایلوت، پرسشگری 

ه کار رفته در پرسشناماصلی انجام گرفت. در ادامه به ابزارهای به

 شود.این مطالعه اشاره می

 ایعوامل زمینه 5-1 

ن ای از والدیقالب عوامل زمینهمتغیرهای اقتصادی و اجتماعی در 

هایی از والدین، کودک و کودکان پرسیده شد که شامل ویژگی

هایی از والدین در مورد تعداد خانوار بود. در این بخش پرسش

فرزندان خانوار، ترتیب فرزندان، پایه تحصیلی کودک، تحصیالت 

والدین، اشتغال والدین، تعداد خودروی شخصی و موتورسیکت 

ر و درآمد خانوار پرسیده شد. برای پرسش تحصیالت پدر خانوا

 دی لم،سواد، زیردی لم، دی لم و فوقهای بیو مادر از گزینه

ا هلیسانس و باالتر استفاده شد. در سنجش اشتغال والدین، گزینه

-وقت، بازنشسته، بیکار)پدر(/ خانهوقت، پارهصورت تمامهب

یزان درآمد خانوار از والدین دار)مادر( و سایر بود. برای پرسش م

خواسته شد تا میزان درآمد خانوار خود را در مقایسه با متوسش 

: 8ای)درآمد یک خانوار تهرانی در مقیاس لیکرت پنج گزینه

  باالتر( اعالم کنند.: خیلی2تر تا پائینخیلی

 روی نگرش در مورد پیاده 5-2

-در مورد پیادهابزار مورد استفاده برای سنجش نگرش والدین 

سؤال  بود که نخستین بار در انگلستان مورد  89روی، شامل 
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. [London for Transport, 2011]استفاده قرار گرفت 

روی را از جهات مختلف مثبت نگرش در مورد پیاده ،این ابزار

بخش است( و منفی )به عنوان مثال روی لذت)به عنوان مثال پیاده

 روی متنفرناهنجار انسان را از پیادههای کثیف و مناظر خیابان

: 8) ایها در مقیاس لیکرت پنج گزینهسنجد. پاسخکند.( میمی

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

 رویدرک از کفایت تسهیالت پیاده 5-3

وی ربرای سنجش ادراک والدین نسبت به کفایت تسهیالت پیاده

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

 ,Papadimitriou]تهیه و اعتبارسنجی شده است 

Theofilatos and Yannis, 2013] این ابزار، کفایت .

روهای روی موجود شامل تعداد و عرض پیادهتسهیالت پیاده

اهنمایی های هوایی و زیرگذرهای عابرپیاده، چراغ رموجود، پل

 ها در شب، مقرراتکشی عابرپیاده، میزان روشنایی خیابانو خش

نظر  ها را ازراهراهنمایی و رانندگی مربوط به عابرین پیاده و پیاده

: 2: ابداً کافی نیست تا 8)ای والدین در مقیاس لیکرت پنج گزینه

 سنجد.میبسیار کافی است( 

 مهارت کودک در مواجهه با مخاطرات  5-4

دراک والدین از مهارت کودک در مواجهه با مخاطرات بر اساس ا

گیری شد که پیشتر اعتبارسنجی و به کار سؤالی اندازه 6ابزار 

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

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

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

ی ابیرون از خانه هستند ارزیابی و در مقیاس لیکرت پنج گزینه

  ارائه کنند.: مهارت خیلی زیاد( 2: مهارت خیلی کم تا 8)

  شکل شهر 5-5

گیری شکل شهر از سیستم برای سنجش متغیرهای قابل اندازه

استفاده شد. Arc Gis ( و نرم افزار GISاطالعات جغرافیایی )

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

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

گیری شد. برای تراکم جمعیت در اطراف محل زندگی اندازه

آموز، از والدین درخواست شد تا   زندگی دانشتعیین محل 

ی اموقعیت نزدیکترین تقاطع به محل زندگی خود را روی نقشه

نامه الصاق شده بود عالمت بزنند. س س با رسم که به پرسش

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

 شد.  گرفتهآموز متغیرهای مورد نظر مطابق توضیحات زیر اندازه 
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 های توصیفی نمونه مورد استفاده در تحقیق. ویژگی1جدول 

 متغیر تعداد )درصد( متغیر تعداد )درصد(

 جنسیت کودک  وضعیت شغلی پدر 

(2/44)291  پسر 889(8/06) تمام وقت 

(4/23)104  دختر 804(3/28)/ پاره وقت 

(5/3)14  منطقه محل زندگی  بازنشسته 

(7/5)24 تهران 8منطقه  862(6/91) بیکار   

تهران 82منطقه  861(9/78) وضعیت شغلی مادر   

(4/10)44  فرزند چندم خانوار بودن  تمام وقت 

(5/14)44  اولین 876(3/21) پاره وقت 

(22/0)1  دومین 808(8/98) بازنشسته 

(7/77)334  سومین 96(8/1) خانه دار 

خانواردرآمد    چهارمین 7(0/8)  

(7/15)71 تربسیار پایین   پنج و بیشتر 8(02/4) 

(4/23)104 ترپایین   تعداد فرزندان خانوار  

(7/51)234  یک 887(7/82) متوسش 

(4/4)29  دو 828(0/22) باالتر 

(3/1)4  سه 71(82) بسیار باالتر 

 چهار 82(9/9) تحصیالت پدر 

(5/1)7 سوادبی  بیشتر پنج و 9(76/4)   

(7/24)130  پایه تحصیلی کودک  زیردی لم 

(4/34)175  دوم 31(7/88) دی لم/فوق دی لم 

(9/24)131  سوم 874(9/92) لیسانس و باالتر 

 پنجم 32(88) تحصیالت مادر 

(9/2)13 سوادبی   ششم 844(88) 

(4/21)94  تعداد خودروی شخصی  زیردی لم 

(4/44)212  هیچ 887(7/82) دی لم/فوق دی لم 

(2/27)123  یک 871(8/23) لیسانس و باالتر 

 دو 28(9/88) گواهینامه رانندگی مادر 

(4/44)220  سه و بیشتر 84(8/8) دارد 

(4/44)221  تعداد موتورسیکلت خانوار  ندارد 

 هیچ 946(6/76) گواهینامه رانندگی پدر 

(3/44)400  یک 890(7/83) دارد 

(7/9)44  دو 2(8/8) ندارد 
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مطالعات گذشته بررسی محیش ساخت و ساز شده را در بافر با 

 Mitra, Buliung and]متر  044های مختلف شعاع

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

اند. در حول منزل پیشنهاد کرده [ [McDonald, 2007متر

تحقیق حاضر بیشترین شعاع بافر پیشنهادی برای پوشش خطای 

آموزان انتخاب شد. در ادامه احتمالی در محل دقیق زندگی دانش

 . شودهای محاسبه شده مربوط به شکل شهر ارائه میشاخص

صورت طول کوتاهترین مسیر روی همدرسه ب فاصله زمینی تا

بر حسب متر  Google Mapنقشه بین خانه و مدرسه از ابزار 

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

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

آید. این متغیر بدون بعد بوده و کل مساحت بافر بدست می

م کند. تراکم جمعیتی از تقسیتا یک اختیار میعددی بین صفر 

جمعیت موجود درون هر بافر بر مساحت بافر بدست آمده و 

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

 شود وتقاطعات موجود در هر بافر بر مساحت بافر حاصل می

واحد آن تقاطع بر هکتار است. اختالط کاربری از شاخص 

(. مطابق رابطه 8نظمی شانون محاسبه شد )رابطه وپی یا بیآنتر

، نمرات اختالط کاربری عددی بین صفر تا یک بوده و اعداد 8

نسبت  𝑃𝑘باالتر نشانگر اختالط کاربری باالتر است. در این رابطه

تعداد  Nهای محله و مساحت هر کاربری از مساحت کل کاربری

 باشد.ها در محله میکاربری

 

=
∑ (𝑃𝑘𝑙𝑛𝑃𝑘)𝑘

𝑙𝑛𝑁
 (8) شاخص آنتروپی شانون

 نقل فعال به مدرسه وتمایل کودک نسبت به حمل 5-4

های سفر به مدرسه در مقیاس تمایل کودک در مورد انواع شیوه

: بسگگگیار عالقمند( 9: بدون عالقه تا 8ای )لیکرت سگگگه گزینگه 

یف ای نسبت به طپرسگیده شد. علت استفاده از طیف سه گزینه 

یافتگی ذهنی کمتر کودک نسبت به والدین ای توسگعه پنج گزینه

های پاسخ است. در ادامه از میزان تمایل در در تمایز بین گزینه

 های فعالسواری به عنوان شیوهروی و دوچرخهاستفاده از پیاده

عال به نقل فومیانگین گرفته شگد تا تمایل کودک نسبت به حمل 

 مدرسه تعیین شود. 

  کارآییمجوز تحرک مستقل و تحقق  5-7

 ها در محیشکارآییبرای سنجش مجوز تحرک مستقل و تحقق 

. برای [Kyttä, 2004]استفاده شد Bullerbyکودک از مدل 

سگگتقل پنج سگگؤال از والدین کودک در سگگنجش مجوز تحرک م

ها )شگگگامل مورد میزان اسگگگتقالل کودک در انجام انواع فعالیت

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

نقل عمومی به تنهایی، بیرون رفتن وتنهگایی، اسگگگتفاده از حمل 

های اوقات فراغتی به بعگداز تاریک شگگگدن هوا و انجام فعالیت 

: 8ی )اها در مقیاس لیکرت پنج گزینههایی( پرسیده شد. پاسختن

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

هگگا در محیش کودک از کگگارآییسگگگنجش میزان تحقق یگگافتن 

های جذاب برای کارآییسؤال در مورد  84ای شامل پرسگشنامه 

د ...(، استفاده ش بازی وکودکان )قابلیت سرخوردن، قابلیت آب

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

محیش هگگا را در کگگارآییخواسگگگتگگه شگگگد تگگا میزان تحقق این  

ها در مقیاس لیکرت سگگه شگگان را گزارش دهند. پاسگگخ زندگی

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

 نگرانی والدین 5-4

ای از افکگگار و تصگگگورات منفی در مورد نتگگایج زنجیرهنگرانی 

 قابل کنترل استغیر  ،طور نسگبی بهرخدادهای آینده اسگت که  

[Borkovec et al. 1983] . واکنش طبیعی مکانیسم نگرانی

با یک عامل تهدید بیرونی تا کند است که در آن ذهن تالش می

میزان )مگانند خطر تصگگگادف یا گم شگگگدن کودک( مقابله کند.  

های مختلف از انواع شگگگیوه کودک نگرانی والدین در اسگگگتفاده

: بدون 8ای )نقل به مدرسگگه در مقیاس لیکرت پنج گزینهوحمل

: خیلی نگران( از والدین دریافت شد. این ابزار قبالً 2نگرانی و 

در مطالعات دیگران اعتبارسگگگنجی و اسگگگتفاده شگگگده اسگگگت  

[Ulleberg and Rundmo, 2003] . در ادامگگه از میزان

سگگگواری به عنوان روی و دوچرخهنگرانی در اسگگگتفاده از پیاده

ت به نسگگبهای فعال میانگین گرفته شگد تا نگرانی والدین  شگیوه 

 .نقل فعال کودک به مدرسه تعیین شودوحمل

ه نقل فعال کودکان بوترجیح والدین نسبت به حمل 5-9

  مدرسه

سه نقل فعال به مدروبرای سنجش ترجیح والدین نسبت به حمل

)متغیر وابسگگگته مدل( از ابزاری اسگگگتفاده شگگگد که در آن میزان 
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مختلف  هایشگگیوه با کودک سگگفر ترجیح والدین نسگگبت به

: 8ای )نقلی بگه مدرسگگگه در مقیاس لیکرت هفت گزینه وحمگل 

دریافت شگگد. در ادامه از میزان ترجیح آنها : قطعا( از 6هرگز و 

سگگواری کودکان میانگین گرفته روی و دوچرخهوالدین در پیاده

 نقل فعال کودک به مدرسهوشد تا ترجیح والدین نسبت به حمل

 تعیین شود.
 

  روش تحقیق. 4

 های اصلیتحلیل مؤلفه 4-1

یک روش چند متغیره است که  (PCA)های اصلیمولفهتحلیل 

کند که در آن واریانس ها را تجزیه و تحلیل میجگدولی از داده 

مشگگاهدات از طریق چندین متغیر وابسگگته با همبسگگتگی داخلی 

 استخراص های اصلیشود. هدف از تحلیل مولفهتوضیح داده می

ای از هگگا، بگگه عنوان مجموعگگهجگگدول دادهاطالعگگات مهم از 

این روش های اصلی است. متغیرهای جدید متعامد به نام مؤلفه

کند که اجزای اصگگلی نامیده متغیرهای جدیدی را محاسگگبه می

آیند. ها بدست میشده و از ترکیب خطی متغیرهای جدول داده

ای اسگت که بیشترین واریانس ممکن  اولین مؤلفه اصگلی، مؤلفه 

 [,Abdi and Williamsا در سگاختار اصلی توضیح دهد  ر

هگای دیگر تحگت محگدودیگت متعامد بودن با     فگه مؤل .[2010

مؤلفه اول و توضگگیح سگگهم زیادی از واریانس سگگاختار اصگگلی 

شوند. مقادیر همبستگی متغیرهای جدید با مشاهدات، تعیین می

و  8شگگود. ماتریس همبسگگتگی از رابطه نمرات فاکتور نامیده می

 شگگگونگگدمحگگاسگگگبگه می  9مقگادیر ویژه و بردار ویژه از رابطگگه  

[Jolliffe, 2017].  

 

𝑍 =
𝑥 − µ

𝜎
 

(8) 

𝑀. 𝑒𝑖 = 𝜆𝑖 . 𝐼. 𝑒𝑖                                (9) 

 0های اصلی از رابطه و مؤلفه ماتریس همانی است. Iکه در آن 

 محاسبه خواهند شد.

𝑃𝐶𝑖 = 𝑒1
𝑖𝑦1 + 𝑒2

𝑖 𝑦2 + ⋯ + 𝑒𝑛
𝑖 𝑦𝑛 ∀ 𝑖 ∈ 𝑛 

(𝑒1
𝑖) + (𝑒2

𝑖 ) + ⋯ + (𝑒𝑛
𝑖 ) = 1 

(0) 

𝑒𝑖امین متغیر اولیه و  iنشگگان دهنده  𝑦𝑖که در آن 
𝑗  امتیاز عاملی

ماتریس است. و مقدار واریانس توضیح داده شده توسش مؤلفه 

 گردد. حاصل می 2از رابطه  iاصلی 

𝜆𝑖 𝑉𝑎𝑟(𝑒𝑖𝑋) =     (2) 

 

 KMOشاخص  4-1-1

ی اصلی هابرای سنجش کفایت نمونه تحقیق برای تحلیل مؤلفه

هم قابل مشاهده  7شود که در رابطه استفاده می KMOاز آماره 

به ترتیب ضرایب همبستگی ساده و  𝑎𝑖𝑗و  𝑟𝑖𝑗است که در آن 

اسگگت.در صگگورتی که این شگگاخص    jو iبین متغیرهای  ئیجز

 هایها کفایت الزم برای تحلیل مؤلفهباشگگگد داده 2/4بزرگتر از 

 .[Abdi and Williams, 2010]اصلی را خواهند داشت 

𝐾𝑀𝑂 =
∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗

2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗
2𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1 + ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗

2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

 (7) 

 ضریب آلفای کرونباخ 4-1-2

به منظور بررسی پایایی عوامل یعنی حصول نتایج یکسان در 

های مختلف از ضریب آلفای کرونباخ شرایش مشابه و در زمان

تعداد  nآمده است. در این رابطه،  6استفاده شد که در رابطه 

واریانس کل متغیرهای  𝜎2ام و  iواریانس پرسش  𝑆𝑖ها، پرسش

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

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

 [,Zumboاز آن را عالی پیشنهاد کرده است 

[Gadermannand Zeisser, 2007. 

α =
𝑛

𝑛 − 1
[1 −

∑ 𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1

𝛿2
] (6) 

  معادالت ساختاری سازیمدل 4-2

ها است سگازی معادالت ساختاری روشی برای تحلیل داده مدل

صگگورت مسگگتقیم  که رابطه بین انواع متغیرهای آشگگکار )که به

اند( و متغیرهای مکنون یا پنهان )که گیری شدهمشاهده یا اندازه

سنجد. روش شود( را میاز ترکیب متغیرهای آشکار حاصل می

های تحلیل داده این نسگگبت به دیگر روشمعادالت سگگاختاری 

های نظری پیچیده را کند تا محقق بتواند مدلامکان را فراهم می

در یک تحلیل واحد، آزمون کند. ویژگی بسیار مهم و ارزشمند 

زمان روابش الگوی معگادالت سگگگاختاری، تحلیل و پردازش هم 

. وقتی [[Maruyama, 1997میگان متغیرهای مدل اسگگگت  

دار بودن مجذور عدد باشگگد، غیرمعنی 844ه کمتر از حجم نمون
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کای یک شاخص مناسب برای برازش مدل معادالت ساختاری 

های باالتر تقریبا همیشگگگه از لحا  اسگگگت. هرچند که در حجم

آماری غیرمعنادار خواهد بود. این شاخص همراه با درجه آزادی 

جذر  .[Alavi, 2013]شگگود و سگگطح معناداری گزارش می

از دیگر  (RMSEA)بگرآورد واریگگانگس خگطگگای تقریگگب    

نشانگر برازش  84/4هایی است که در آن مقادیر باالی شاخص

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

های مورد انتظار با فرض های حاصگگگل از نمونه و دادهبین داده

های شاخص .[Dion, 2008]صگحیح بودن مدل اشاره دارد  

نشگگگانه  3/4نیز با ضگگگرایب باالتر از ( CFI( و )GFI)برازش 

 .Alavi, 2013]]شوند برازش مطلوب مدل در نظرگرفته می

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

(β  جهت نشگگگان دادن شگگگدت روابش میان متغیرها اسگگگتفاده )

 شود.می

با توجه به اینکه تحقیق حاضگر شامل متغیرهای متنوعی بوده و  

وابسته  گر و با متغیرامکان ارتباط انواع متغیرهای مستقل با یکدی

، همچنین فرض پیوستگی متغیر وابسته با توجه به وجود داشگته 

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

ها برای سگازی معادالت ساختاری که یکی از بهترین روش مدل

 ود.گویی به نیازهای فوق است، استفاده شپاسخ

 . نتایج7

 های اصلیمؤلفه تحلیلنتایج  7-1

 نگرش متغیر سگگه طور مجزا برایبه اصگگلی هایمؤلفه تحلیل

 و رویپیاده تسگگگهیالت کفایت روی،پیاده به نسگگگبت والدین

 شاخص مخاطرات انجام گرفت که با مواجهه در کودک مهارت

KMO 128/4 و 121/4 ، 128/4 برابر ترتیب به هاآن برای 

 نگرش ها برای. در این تحلیل(0و  9، 8ول ا)جد دسگگت آمدبه

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

 با مواجهه در کودک مهارت و رویپیاده تسگگگهیالت کفایت

تحلیل  اصگگگلی اسگگگتخراص شگگگد. نتایج  مؤلفه یک مخاطرات

 و کودک مهارت ،رویپیاده تسگگهیالت کفایت های اصگگلیمؤلفه

 0و  9، 8 جداول ترتیب دربه رویپیاده به نسبت والدین نگرش

  .نشان داده شده است

روی، سه مؤلفه آسایش و در مورد متغیر نگرش نسگبت به پیاده 

های شگگگرطای و طراحی پیشروی، عوامل زمینهراحتی بگا پیاده 

روی و امکان سگنجی طراحی محیش برای عابران استخراص  پیاده

مقدار آلفای کرونباخ برای این سگگگه مؤلفه به ترتیب شگگگد کگه  

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

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

ن دهنده همبسگتگی بیشتر بی دسگت آمد که مقادیر باالتر نشگان  به

یت واریانس سگگگواالت و آلفای کرونباخ بیشگگگتر اسگگگت. در نها

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

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

 برای شگگده داده توضگگیح واریانس و هاآیتم درونی همبسگگتگی

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

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

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

 هایمؤلفه و هاپرسگگشگگنامه پایایی از نشگگان که گردید محاسگگبه

 .است شده استخراص اصلی

 ساختاری  معادالت مدل نتایج 7-2

 ادیاقتص متغیرهای گردید مشخص گذشته مطالعات بررسگی  با

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

 ین،والد نگرش کودک، تمایل با توانندمی شهر شگکل  متغیرهای

 نینهمچ. باشگگند داشگگته ارتباط والدین نگرانی و والدین ترجیح

. ستا کودک رفتارهای با مرتبش مستقل تحرک و کارآیی تحقق

 یساختار معادالت صگورت به پیشگنهادی  مدل سگاختار  بنابراین

  .گردید تحلیل 88Amos افزارنرم کمک به و پیشنهاد 8 شکل

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

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

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

کرد  مشخصنتایج جنسیت مذکر با آن مقایسه شده است. نتایج 

βای، متغیرهگگای سگگگن کودک )کگه از میگگان عوامگگل زمینگه   =

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

همبستگی منفی با نگرانی والدین دارد. همچنین نگرانی والدین 

صگگورت معناداری بیشگگتر از پسگگران اسگگت در مورد  دختران به

(β =  ونقل فعال(. جنسیت با تمایل کودک به حمل0.160−

دهد پسران تمایل رابطه دارد. به طوری که نتایج مدل نشگان می 

بیشگگگتری برای سگگگفر فعگال بگه مدرسگگگه نسگگگبت به دختران    

βدارند) = (. متغیر درآمد خانوار رابطه منفی با ترجیح 0.139

نقل فعال کودکان به مدرسگگگه نشگگگان ووالدین نسگگگبت به حمل

βدهد )می = −0.086 .) 
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 رویهای اصلی نگرش در مورد پیاده. تحلیل مؤلفه2جدول

 آیتم

 هامؤلفه

آسایش و 

راحتی با 

 پیاده روی

 طراحی سنجی امکان

 عابران برای محیط

 پیاده

 و ایزمینه عوامل

-شرط پیش طراحی

 رویپیاده برای هایی

 .است آمدورفت برای جذابی شیوه رویپیاده  

ه کنم و به دیگران نیز توصینقلی است که من از آن استفاده میوروی شیوه حملپیاده

 کنم.می

 .است مجاور هایمحله به دسترسی برای راحتی شیوه رویپیاده

 ترین شیوه برای سفرهای کوتاه است.روی سریعپیاده

 ست.روی روش خوبی برای سفر اکنم پیادهای که زندگی میدر محله

 .است بخش لذت رویپیاده

 کنم.روم احساس آرامش بیشتری میکه پیاده به مقصدم میزمانی

 دهد.روی زمانی برای فکر کردن به من میپیاده

 روی روش خوبی برای ساعات شلوغ )پرترافیک( است.پیاده

 کند.روی متنفر میهای کثیف و مناظر ناهنجار در تهران، مردم را از پیادهخیابان

 کنم.کنم احساس ایمنی و امنیت نمیروی میمان پیادهکه در محلهزمانی

 مان نصب نشده است.روی در محلهتابلوهای راهنمایی مربوط به پیاده

هران های تروی در خیاباندود ناشی از ترافیک عاملی است که مردم را نسبت به پیاده

 کند.عالقه میبی

 برم.روی لذت بیشتری میباشند، از پیاده روها مناسبکه پیادهدر صورتی

 پذیرم.را باخوشحالی میدقیقه چیزی است که من آن  84روی به مدت پیاده

 تر است.بخشروی لذتها خوب طراحی شده باشند، پیادهاگر خیابان

 سازد.روی را در تهران آسان مییافتن مسیرهای پیاده اطالعات و عالئم،

684/4 

687/4 

 

219/4 

218/4 

291/4 

028/4 

082/4 

088/4 

966/4 

760/4  

238/4 

073/4 

968/4 

 

147/4 

698/4 

266/4 

919/4 

 37/86 66/89 78/80 درصد واریانس توضیح داده شده

 681/4 241/4 636/4 کرونباخآلفای 

 237/4 068/4 748/4 هادرونی آیتم همبستگی شده اصالح میانگین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محمدی، محسن فالح زواره، هوشمند معصومیبهنام 

 (   04/ )پیاپی:8931ونقل/ سال دهم/ شماره سوم/بهار فصلنامه مهندسی حمل  734

 رویهای اصلی کفایت تسهیالت پیاده. تحلیل مؤلفه3جدول

 هامؤلفه آیتم

 رویکفایت تسهیالت پیاده
 خیابان عرض از عبور برای پیاده عابر( هایکشیخش) هاگذرگاه

 پیاده عابر هایچراغ و راهنمایی هایچراغ

 شده گرفته نظر در روهایپیاده عرض

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

 شده گرفته نظر در روهایپیاده تعداد

 پیاده عابر هوایی هایپل

 (آمدند و رفت به مجاز هاآن در پیاده عابر فقش که هاییخیابان) هاراهپیاده

 زیرگذرهای عابر پیاده

 ها در شبروشنایی خیابان

608/4 

681/4 

689/4 

684/4 

761/4 

773/4 

776/4 

727/4 

796/4 

 16/06 درصد واریانس توضیح داده شده

 179/4 کرونباخآلفای 

 780/4 هادرونی آیتم همبستگی شده اصالح میانگین

 هابحرانه با های اصلی مهارت کودک در مواجه. تحلیل مؤلفه4جدول

 هامؤلفه آیتم

 هامهارت کودک در مواجهه با بحران

 .گیرد قرار خیابانی تصادفات خطر معرض در

 .شود گیج یا شده گم

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

 .بزند سر ناپسندی رفتار کودک از

 .نماید پیدا دوستی ناباب افراد با کودک

 .کند مدیریت را دشوار هایموقعیت نتواند کودک

 .گیرد قرار تمسخر و آزار مورد

674/4 

681/4 

736/4 

711/4 

718/4 

726/4 

284/4 

 88/20 درصد واریانس توضیح داده شده

 121/4 کرونباخآلفای 

 791/4 هادرونی آیتم همبستگی شده اصالح میانگین

مرتبش با  متغیر نگرش والدین نسگگگبت به  هگای از میگان مؤلفگه  

سنجی طراحی محیش برای عابران روی، افزایش مؤلفه امکانپیاده

وی ردهنده نگرش منفی عابران از محیش پیاده)مقادیر بیشتر نشان

ال نقل فعواسگگت( باعث افزایش نگرانی والدین نسگگبت به حمل

βشگگگود )کودکان به مدرسگگگه می =  (. مؤلفه راحتی و0.166

 روی ارتبگگاط مثبگگت بر ترجیح والگگدین بگگهآسگگگایش در پیگگاده

βونقل فعال دارد)حمگل  = (. همچنین نگرانی والدین 0.163

نقل فعال کودکان به مدرسه همبستگی شدید و ونسبت به حمل

ها به انتخاب شگگگیوه سگگگفر فعال کودکان به منفی بر ترجیح آن

βمدرسه دارد) = −0.204 .) 

گیری شگگکل شگگهر، متغیر فاصگگله  ندازهاز میان متغیرهای قابل ا

ای معنادار با نگرانی و ترجیح والدین زمینی بگه مدرسگگگه رابطه 
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ونقل فعال دارد به طوری که این رابطه با نگرانی نسگگگبت حمل 

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

βفعگگال منفی) = ( اسگگگگت. متغیر تراکم جمعیتی 0.127−

سه گرانی نسبت به سفر فعال کودکان به مدرهمبستگی مثبت با ن

βدهد)نشان می = (. اختالط کاربری همبستگی مثبت 0.128

با ترجیح والدین نسگبت سفر فعال کودکان و همبستگی منفی با  

βنقگل فعال به مدرسگگگه دارد ) ونگرانی از حمگل  = 0.090 .)

همچنین اختالط کاربری همبسگگگتگی منفی با تمایل کودکان به 

های حمل و نقل فعال به مدرسگگگه نشگگگان شگگگیوه اسگگگتفاده از

βدهد)می = −0.133 .) 

ها همبسگگگتگی مثبت با مؤلفه راحتی و از طرفی اختالط کاربری

βروی دارد)آسگگگایش بگا پیگاده   = (. بگدین معنا که با  0.133

های محیش، میزان مؤلفه آسگگگایش و افزایش اختالط در کاربری

افزایش خواهد داشگگگت. روی راحتی در نگرش والدین به پیاده

متغیر پیوسگگتگی معابر ارتباطی مثبت و معنادار با نگرانی والدین 

βهای فعال سفر به مدرسه دارد)نسگبت به شگیوه   = 0.216 .)

همچنین شاخص سبزینگی که نشان دهنده تراکم فضای سبز در 

روی محیش اسگگگت با ادراک والدین از کفایت تسگگگهیالت پیاده

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

مخگاطرات ارتباط مثبت با مجوز تحرک مسگگگتقل به کودکان از  

βجگانگب والگدین دارد)    = ( یعنی بگا افزایش مهارت  0.117

کودک در مواجهگه بگا مخگاطرات در محیش، والدین اسگگگتقالل    

در محیش  کارآییتحقق  دهند.بیشگگگتری را به کودکان خود می

حیش از لحا  وجود تسگگهیالت کودک که به معنای غنی بودن م

جذاب برای کودکان اسگت، همبستگی مثبت و معنادار با عالقه  

βنقل فعال به مدرسه دارد)وکودک نسبت به حمل = 0.167 .)

ه ای با ترجیح آنها بتحصگیالت و وضگعیت شغلی والدین رابطه  

ای بین فعالیت نقل فعال به مدرسگگه ندارد. همچنین رابطهوحمل

های فعال سگگفر به مدرسگگه ترجیح آنها به شگگیوه بدنی والدین و

کودکان مشگاهده نشگد. از میان متغیرهای شگگکل شهر، ارتباطی   

میان شگگاخص سگگبزینگی، تراکم جمعیت و پیوسگگتگی معابر با  

نقل فعال به مدرسگگگه گزارش وترجیح والدین نسگگگبت به حمل

 نشد.

 

 مدل معادالت ساختاری. نتایج برازش 5جدول 

 CMIN/DF P CFI GFI RMSEA معیار برازش

 481/4 389/4 369/4 437/4 418/8 نتیجه برازش

 42/4کمتر از  34/4بیشتر از  34/4بیشتر از  42/4بیشتر از  9کمتر از  مقدار مناسب
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 . نتایج مدل معادالت ساختاری2شکل 

 بحث.  4
تحقیق حاضر با هدف بررسی روابش میان متغیرهای شکل شهر، 

روی و متغیرهای ادراک والگدین و نگرش آنها نسگگگبت به پیاده 

نقل فعال واقتصگگگادی و اجتمگاعی بگا ترجیح والگدین بگه حمل    

کودکان به مدرسگگگه انجام شگگگد. همچنین در این تحقیق نقش 

 ایل کودکهای محیش و ارتباط آن با تمادراک کودک از قگابلیت 

نقل فعال به مدرسه در ترجیح والدین نسبت به ونسبت به حمل

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

تحقیق مشخص شد که فاصله زمینی خانه تا مدرسه رابطه مثبت 

نقل فعال و رابطه منفی با ترجیح وبگا نگرانی نسگگگبگت به حمل  

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

نتگایج تحقیقات اکثر محققان پیشگگگین مطابقت دارد، چراکه در  

زرگترین عنوان ببیشتر تحقیقات، از فاصله زیاد خانه تا مدرسه به

نقل فعال کودکان به مدرسگگگه یاد شگگگده اسگگگت  ومگانع حمگل  

[Ermagun and Samimi, 2015; Mandic et al. 

2015].  
ترین متغیر همچنین فاصگگگله به مدرسگگگه به عنوان اصگگگلی 

ود شآموزان به مدرسگه شگگناخته می روی دانشتأثیرگذار بر پیاده

 ای منفی با ترجیحهای سگگنی و جنسگگیتی رابطهکه در تمام گروه

والگگدین بگگه انتخگگاب شگگگیوه حمگگل و نقگگل فعگگال کودکگگان  

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

روی به مدرسگگه اشگگاره کرده و  مطالعات به فاصگگله زمانی پیاده

روی کودک به اند که افزایش فاصگگگله زمانی پیادهعنوان داشگگگته
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روی توسگگش مدرسگگه، رابطه منفی با انتخاب شگگیوه سگگفر پیاده 

 [Mehdizadeh, Mamdoohi and]والگگگدیگگگن دارد

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

ونقل فعال ارتباط های حملوالدین به اسگتفاده کودکان از شگیوه  

منفی دارد. بر این اسگگگاس، تراکم جمعیگگت بگا نگرانی والگگدین  

دهد و از سوی دیگر، افزایش نگرانی همبسگتگی مثبت نشان می 

 ونقلکان از حملها به اسگگتفاده کودوالدین با کاهش ترجیح آن

عنوان یک توضیح برای این مشاهده، تراکم فعال مرتبش است. به

 ها و همچنینجمعیت باعث تراکم ترافیک و شلوغی در خیابان

احتمال بیشگگتر مواجهه کودک با افراد غریبه شگگده و این عامل  

ان نقل فعال کودکوباعث افزایش نگرانی والدین نسبت به حمل

ین دهنده رابطه منفی بمنطبق با نتایج نشگگانشگگود. این یافته می

نقل فعال و تراکم جمعیتی اسگگگت واسگگگتفگاده از شگگگیوه حمل 

[Larouche et al. 2014].  

عالوه بر متغیر تراکم جمعیتی، متغیر پیوسگگگتگی معگگابر نیز 

شان نقل فعال نوی والدین از حملارتباط مثبت و معنادار با نگران

ا هداد. بگا توجه به ارتباط منفی بین نگرانی والدین و ترجیح آن 

ونقل فعال، این یافته منطبق های حملدر استفاده کودک از شیوه

وستگی دهند افزایش پیبر نتایج تحقیقات قبلی است که نشان می

موتوری  همعابر باعث افزایش تردد و تراکم ترافیک وسگگایل نقلی

 خواهد شگگگدو بیشگگگتر در معرض برخورد بودن عابران پیاده 

[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

وی در رونقل فعال و رابطه مثبت با مؤلفه راحتی و آسایش پیاده

روی داشت. این نتایج تا حد زیادی گرش والدین نسبت به پیادهن

سو با تحقیقات قبلی است. تحقیقات نشان داده است که تنوع هم

های مختلف و ایجاد مقاصد جذاب سفر در محالت کاربری

 ]شودنقل فعال میوباعث ترجیح و تمایل والدین به حمل

Yang et al. 2016]مطالعات زیادی وجود دارد که نشان .-

دهنده تأثیرپذیری فعالیت بدنی از کاربری زمین و تراکم تجاری 

وی و رتحقیقات میزان انتخاب پیادهدر منطقه است. بر طبق این 

سواری به عنوان شیوه سفر به مدرسه در مناطق با دوچرخه

 .McMillan, 2007]] اختالط کاربری باالتر، بیشتر است

توان ارتباط منفی میان اختالط کاربری و تمایل کودک به البته می

گونه توجیح کرد که افزایش ونقل فعال به مدرسه را اینحمل

ها در یک محله، موجب افزایش جذب سفرهای اختالط کاربری

. از [Frank et al. 2007] شودبا خودرو به آن منطقه می

طرفی مناطق با اختالط کاربری باال شامل مراکز تجاری نیز هستند 

ها موجب که تجمع خودروها برای تخلیه و بارگیری کاال

خص شود. متغیر شاروها برای عابران میمزاحمت در پیاده

سبزینگی در این تحقیق همبستگی مثبت با کفایت تسهیالت 

روی در محیش نشان داد. یعنی هرچه محیش از لحا  فضای پیاده

تر روی مناسبتر باشد، والدین آن محیش را برای پیادهسبز غنی

تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته است  دانند. در بیشترمی

سبز و ادراک از افزایش قابلیت رابطه مثبت میان تراکم فضای 

دهند. برای نمونه تنها مسیرهای روی محیش را نشان میپیاده

روی با پوشش فضای سبز به عنوان محیش با قابلیت تحقق پیاده

 Hadavi, Kaplan and]روی شناخته شده است پیاده

Hunter, 2015]. ای دیگر سبزینگی محیش به عنوان در مطالعه

روی درنظر گرفته شده کیفیت پیادهمعیار سنجش 

  .[McCormack and Shiell, 2011]است

کودک، جنسیت ای، متغیرهای افزایش سن از میان عوامل زمینه

)پسر بودن در مقابل دختر بودن( و افزایش تعداد فرزندان در 

-های حملخانوار با نگرانی والدین در استفاده کودکان از شیوه

ونقل فعال ارتباط منفی نشان داد. درآمد خانوار نیز ارتباط منفی 

نقل فعال به مدرسه نشان داد. وبا ترجیح والدین نسبت به حمل

ل پسران برای سفر فعال به مدرسه بیشتر از دختران همچنین تمای

سو با نتایج تحقیقات قبلی دست آمد که همه این نتایج همبه

است. سن کودک یکی از عوامل مهم در اعطای مجوز تحرک 

اند که آزادی تحرک توسش والدین است.مطالعات نشان داده

 Fyhri and]کودکان با افزایش سن، افزایش خواهد یافت 

Hjorthol, 2009]   که دلیل اصلی آن است که والدین از

العمل او را در مواجهه با طریق سن کودک، رفتار و عکس

ه کنند و نگرانی کمتری نسبت ببینی میمخاطرات محیطی پیش

 Pacilli, Giovannelli and]  کودکان بزرگتر خود دارند

Spaccatini, 2017] دلیل کاهش نگرانی والدین با افزایش .

ن نیز اطمینان بیشتر والدین در سفر کودکان در تعداد فرزندا

 صورت همراهی برادران یا خواهران خود عنوان شده است

[Deka, 2013; McDonald, 2008].  
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 سو با نتایجارتباط جنسیت کودک با نگرانی والدین نیز هم

تحقیقات سایر محققان است. بر طبق مطالعات انجام شده در 

مستقل پسران به مراتب باالتر از همساالن دختر جهان، تحرک 

 تری نسبت به دختران مستقلآنهاست و پسران در سنین پائین

 ,Pacilli, Giovannelli and Spaccatini] شوندمی

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

ایمنی دختران در جامعه است که تأثیر منفی را بر مجوز تحرک 

 Pacilli, Giovannelli and]گذاردمستقل این گروه می

[Spaccatini, 2017.  نتایج تحقیقات داخلی نیز مؤید چنین

ای است. برای نمونه، مشخص شد که دختران نسبت به رابطه

های سنی به میزان کمتری به مدرسه پسران در تمام گروه

خاب ی انتترین دلیل براکنند و نگرانی والدین مهمروی میپیاده

رفعال برای دختران عنوان شده است نقلی غیوهای حملشیوه

Hatamzadeh, Habibian and Khodaii, 2017]]. 

متغیر درآمد خانوار در این تحقیق رابطه منفی با ترجیح والدین 

ی که با تحقیقات قبل به سگفر فعال کودکان به مدرسگه نشان داد  

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

کنند که والدین کودکانی که درآمد خانوار پائینی دارند بیشتر می

سگگواری برای سگگفر  روی و دوچرخهدهند تا از پیادهترجیح می

 Samimi and] کودک خود بگه مگدرسگگگه اسگگگتفگاده کنند   

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

روی به مدرسگگگه را بگاالتر کمتر بگه فرزنگدان خود اجگازه پیاده    

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

داری بین تحصگیالت و وضعیت شغلی والدین و همچنین  معنی

 هنقل فعال کودکان بوفعگالیگت بدنی آنها با ترجیح آنها به حمل  

های والدین نسگگگبت به مگدرسگگگه یافت نشگگگد. از میان نگرش 

 "ویرراحتی و آسایش در پیاده" روی در این تحقیق، مؤلفهپیاده

کودکان  نقل فعالوارتباط مثبت با ترجیح والدین نسبت به حمل

امکان سگگنجی طراحی "به مدرسگگه نشگگان داد. همچنین مؤلفه  

ه طراحی محیش کگگه بیگگانگر ارزیگگابی جنبگ  "محیش برای عگابران 

نقل فعال به وروی اسگگگت رابطگه مثبت با نگرانی از حمل پیگاده 

مدرسه داشته است )نمرات بیشتر نگرش در طراحی پرسشنامه، 

 تر در نظر گرفته شده است(. های ضعیفدهنده ارزیابینشان

هند دسو است که نشان میها با نتایج تحقیقاتی هماین یافته

-روی و دوچرخهن نسبت به پیادهنگرش مثبت و منفی والدی

ا همعناداری بر استفاده فرزندان آنها از این شیوه  سواری رابطه

 Zuniga, 2012; Rodríguez-López et ]خواهد داشت 

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

راحتی و آسودگی "های نگرش نسبت به اختالف نمرات مؤلفه

در بین والدین  "ایهای طراحی و زمینهشرطپیش"و  "رویپیاده

دو گروه کودکان پیاده و غیرپیاده معنادار بوده است 

Mehdizadeh, Nordfjaern and Mamdoohi,] 

-ها نشان داد که نگرانی والدین نسبت به حملبررسی .[2016

یح داری با ترجسه رابطه منفی و معنینقل فعال کودکان به مدرو

نقلی فعال به مدرسه دارد. این یافته ووالدین به انتخاب مود حمل

 دهند ادراکاتهای قبلی است که نشان میسو با نتایج یافتههم

وی رمنفی والدین نسبت به محیش و نگرانی والدین نسبت به پیاده

-یوهزندان آنها از شتواند بر ترجیح والدین و استفاده فرکودک می

 ,Mehdizadeh]های فعال سفر به مدرسه اثر بگذارد 

Nordfjaern and Mamdoohi, 2016] . در همین راستا

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

وضعیت ترافیک یا کیفیت محله منجر به مجوز تحرک مستقل 

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

افزایش مهارت کودک در مواجهه با مخاطرات همبستگی مثبت 

بگا مجوز تحرک مسگگگتقل کودکان نشگگگان داد. در واقع افزایش  

ودک در مواجهگه بگا مخگاطرات باعث کاهش نگرانی    مهگارت ک 

والدین نسبت به فرزندان در محیش شده و والدین مجوز تحرک 

بیشگگگتری را بگه فرزنگدان ماهرتر خود در مواجهه با مخاطرات   

ها در این تحقیق کارآییتحقق  .Rudner, 2011]]دهند می

ای مثبت با تمایل کودک به سگفر فعال به مدرسگگه داشت.  رابطه

این موضگگوع با نظریه قابلیت محیش گیبسگگون منطبق اسگگت. بر  

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

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

یت یا قابل کارآیی کنند که بدانخصوصیات آن شیء را درک می

 . [Jonietz and Timpf, 2012] گویند.می

 گیری و پیشنهادهاتیجهن. 9
از میان متغیرهای شگگگکل شگگگهر، چهار متغیر فاصگگگله طولی تا  

ها و پیوسگگتگی معابر مدرسگگه، تراکم جمعیتی، اختالط کاربری

رابطه معنادار با نگرانی و ترجیح والدین نسگگبت به شگگیوه سگگفر 

 ایفعال کودکان به مدرسگه نشان دادند. متغیرهای معنادار زمینه 

 های والدین نسبتمنفی با نگرانی داشگتند. نگرش همگی رابطه 
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روی با نگرانی و ترجیح آنان نسبت به استفاده کودک از به پیاده

ونقل ارتباط داشگگت. اما متغیرهای کفایت های فعال حملشگگیوه

از  مخاطراتروی و مهارت کودک در مواجهه با تسهیالت پیاده

 نظر آماری معنادار نبودند. 

وی و رل شهر با نگرش والدین نسبت به پیادهمتغیرهایی از شک

تسهیالت آن رابطه داشتند، به طوری که اختالط کاربری در 

وی رمحالت با نگرش والدین نسبت به آسایش و راحتی پیاده

رابطه مثبت داشت و تراکم فضای سبز محیش باعث نگرش بهتر 

ود. شروی در محیش میوالدین نسبت به کفایت تسهیالت پیاده

گرانی والدین ارتباط مهمی با تمایل والدین به انتخاب شیوه ن

-فعال سفر به مدرسه داشت. با این حال، تمایل کودک به حمل

ه داری با ترجیح والدین نسبت بنقل فعال به مدرسه رابطه معنیو

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

عناداری با ترجیح والدین نسبت به جز درآمد خانوار، رابطه مبه

 . تندانتخاب شیوه فعال سفر به مدرسه نداشت

نقل فعال در سالمتی کودکان، وبا توجه به اهمیت نقش حمل

 ونقل فعال درهای زیر با ارتقای سطح استفاده از حملسیاست

  سفر به مدرسه مرتبش خواهند بود:

ن به ترجیح والدیبا توجه به ارتباط مثبت اختالط کاربری با  .8

گردد طراحان شهری، حداکثر اختالط نقل فعال، توصیه میوحمل

ها تأمین نمایند. این ها و طراحیریزیها را در برنامهکاربری

شود والدین عالوه بر تمایل به سفر فعال موضوع باعث می

ه ککودک، خود نیز کودک را در این مسیر همراهی کنند. ضمن آن

های جذاب برای کودکان )طراحی کارآییی تحقق هاایجاد زمینه

های شهری، ها و طراحیریزیپسند( در برنامهمحیش کودک

سه های فعال سفر به مدرتمایل کودکان را نیز به استفاده از شیوه

 در پی خواهد داشت.

نقل وهمبستگی منفی فاصله به مدرسه با ترجیح والدین به حمل .8

است که اگر مدارس به دلیل فعال کودک مؤید این موضوع 

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 

-های بزرگ آموزشی در حومه مراکز جمعیتی، با سیاستمجتمع

 ال در بین کودکان ناسازگار است. های توسعه حمل و نقل فع

وی و ردار نگرش والدین نسبت به پیادهبا توجه به رابطه معنی .9

نقل فعال کودک بر ترجیح وهمچنین نگرانی والدین از حمل

ود شهای فعال سفر، پیشنهاد میوالدین به استفاده کودکان از شیوه

ای ابزارهنقل فعال در سالمتی کودکان از طریق وکه  فواید حمل

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

و  های ارتقای ایمنی عابران پیادهمسئوالن شهری به برنامه

 سواران اقدام کنند. دوچرخه

  سپاسگزاری. 10
معاونت پژوهشی نویسندگان مقاله س اس و قدردانی خود را از 

کل آموزش و  ادارهدانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی، 

 82و  8پرورش شهر تهران، ادارات آموزش و پرورش مناطق 

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

آموزان و والدین دانشمامی کالهدوز و ادیب نیشابوری و ت

  .دارندشرکت کننده در این مطالعه ابراز می

 هانوشت.پی11
1Perception 
2Cognition 

3Action 
4Affordance theory 
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بهنام محمدی درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را از دانشگاه ارومیه و درجه کارشناسی ارشد در 

 از دانشگاه  خوارزمی اخذ نمود.  8937رشته مهندسی عمران، راه و ترابری را در سال  

 

 

از  8910رشته مهندسی عمران، راه و ترابری را در سال محسن فالح زواره، درجه کارشناسی ارشد در 

موفق به کسب درجه دکتری در همان رشته  و از همان  8939دانشگاه  تربیت مدرس اخذ نمود. در سال 

دانشگاه گردید. زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان مدلسازی رفتاری در حمل و نقل و ایمنی ترافیک 

 ات علمی با مرتبه استادیار در دانشگاه  خوارزمی است.بوده و در حال حاضر عضو هی

 

از دانشگاه   8488در رشته برنامه ریزی شهری در سال دارای درجه دکتری هوشمند معصومی، 

Technische Universität Dortmund در  8482است و تا سال  در آلمانTechnische 

Universität Berlin  تحقیق پسادکتری انجام داد. وی پس از آن در همان دانشگاه به تحقیق و تدریس

برنامه ریزی حمل و نقل شهری و رفتار سفر مشغول است. زمینه های پژوهشی و روشهای دیگر  در زمینه 

ایشان  تاثیرات شکل شهر و اس رال و رفتار سفر، حمل و نقل فعال گروه های سنتی و اجتماعی مختلف، 

 Center forمدلسازی ریاضی انتخاب گسسته بوده و در حال حاضر عضو هیات علمی پژوهشی  در و 

Technology and Society (Zentrum Technik und Gesellschaft)  در دانشگاه فنی برلین

 .است

 

 

 

 

 

 


