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 چکیده 

 یاز حد خادروها شیو هشکال  استفاده ب یکاهش آلادگ یاس  که برا نیا در کشوار ارانگذاسو یاز سواات  هم  سو یکی

 قیق؟ تحدادرا تاسعه  داریپا یحمل و نقل هایرساخ یز ای پرداخ  سازینصس  به فرهنگ بمتر اس  ایدر شمرها آ یشوص و

 یشووص وو یهرباط به اسووتفاده از خادروها یسووتزیطیهح یهرباط به هنجارها هایداده یدارد تا با گردآور دق ووحاضوور 

 0111)تازیع بیش از  یدانیه یپرسووشوو ر قیاز طر یحمل و نقل داریپا هایرسوواخ یهرباط به ز هایو داده سووازی )فرهنگ

فرضیه تحقیق شاهل ارتباط   برای آزهادن SEMسازی هعادت  ساختاری )هدل جینتا پاسخ دهد. قیبه ساال تحقناهه  پرسش

خیلی  حاکی از برازش)هتییر وابسته  بر انتصاب شیاه پایدار  "زیرساخ "و  "سوازیفرهنگ"پنمان  هسوتقل و دو دسوته هتییر

در  ایرهیکه ارتباط زنج دهدینشووان ه جینتا  .Χ²/df=2.87, p< 0.001, RMSEA= 0.057, GFI= 0.90خاب هدل اسوو  )

  و از انتساب 55/1 بی)با ضر  یاز عااقب به انتسواب هسوال یسوه هالفه آگاه نی  بNAMهنجار ) یسوازهدل فعال سوت یسو

 قیهنجار از طر سازیفعال ست یو هثب  اس . اها، ارتباط کل س ی  هعنادار آهار87/1 بی)با ضر یبه هنجار شوص و  یهسووال

نشووان های هدل یافته اسوو . یآهار هعناییب داریاپ یحمل و نقل اهی  به انتصاب شوویپنمان خاد )هنجار شووص وو ریهتی نیرآخ

 ورادهیپ ،یهناسب به حمل و نقل عماه یدسوترسو لی)از قب یشومرها که بسوتر هناسوب حمل و نقلی از که در هناطق دهدیه

رفتار  رییتی یبرا یکاربرد اس یسو سوازیتاقع داشو  که فرهنگ تاانیفراه  نباشود، نم شومروندان ی  برامنیو ا کپارچهی

ته و حد آستانه داش کی سازیفرهنگ اس یفراه  نباشد، س هناسب رسواخ یتا بسوتر و ز ،باشود. در واقع یحمل و نقل اهیشو

 اس .  یاولا یداراروی  های پایدار )از قبیل حمل و نقل عماهی و پیادهشیاه رساخ یز یتاسعه
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  مقدمه .7
ـــتماده مکرر از خودروهای  افزایش نرخ مـاککیـت خودرو و اس

شــیصــی در عوام  در حال توســعه موعد ایجاد مشــکالتی 

ـــوهــمــتــون تــراکــم تــرافــیــی و  کــود ــی هــوا مــی  دش

[2008 OECD, ]مدهای( حمل و نقلی های . بین تمام شیوه(

سـمر در شـهرها، خودروهای شـیصی بیشترین سهم در توکید 

ـــید کربن هایی همتون دیای و  الینده ـازهـای  لیـانه اکس

(2CO را دارنــد )[OECD, 2002]  ـــ . برای مثــال، متوس

اکسـید کربن توکیدی در کشور ایران به عنوان یی کشور در دی

 بیشتر از متوس  مقدار ی خاورمیانه و شمال  فریقا خیلیخوشه

ــت رو، از این. [World Bank Data, 2011]  ن در دنیا اس

در کشـــور ایران و  ی حمل و نقلیهاتالش برای کاهش  الینده

ـــهرها )از لبیل تهران(خصـــور در کالنبـه از الدامات و  ش

های منمی منظور علو یری از عوالدهای ضروری بهسـیاسـت

 در شهرها است. کود ی هوا و تراکم ترافیی 

 اکمللی بر این باورند که عالوه بربســیاری از ملاکعات معتبر بین

ـــعه کردن خودروها(، فنی خودروها )مثل هیبریدی یا برلی توس

های حمل ی کاهش  الینده وری مهندسی الزمهتنها تکیه بر فن

م  نو نقلی نیســت. بســیاری از محققان معتقدند که رفتارهای به

ز لبیل کمتر سمرکردن با خودروهای شیصی و ا 9زیسـتمحی 

ـــیوه ـــمر به ش ـــیوه س حمل و نقلی از  2های پایداریـا تیییر ش

ـــتمکمـل  هـای الزم برای افزایش پـایـداری حمل و نقل اس

[Jakovcevic and Steg, 2013Lind et al. 2015; ]. 

ــتنم  محی رفتارهای به ف  ونه تعریبدیندر این ملاکعه  زیس

سـود رساندن منظور به ن افراد در یی عامعه بهد که در شـومی

های شیصی عامعه حاضـرند تا برخی راحتی،  سایش و  زادی

و از   رفتهدر اســتماده از خودروهای شــیصــی خود را نادیده 

های پایدار سـمر اسـتماده کنند. کاهش احتمال استماده از شـیوه

های خودروهای شــیصــی و افزایش احتمال اســتماده از شــیوه

 9"زیســـتیرفتار با اهمیت محی "ایدار حمل و نقلی به عنوان پ

از . [De Groot, Steg and Dicke, 2008] شــودتلقی می

زیســـتی اســـتماده از منظور کاهش مشـــکالت محی بهرو، این

توانند بر رفتارها و اران می ذخودروهای شــیصــی، ســیاســت

ــرفت ــو ،  های فنی توعه کنند.هنجارها عالوه بر پیش این موض

ـــی و تحلیل عوامل روان ـــی توعه به بررس ـــناس های )بحثش

های پایدار حمل را در استماده از شیوهسازی(  موزش و فرهنگ

 دهد.و نقلی را نشان می

ـــازی )از لبیــل ، اکثر ملــاکعــات در زمینــه فرهنــگهمتنین س

یافته و غربی انجام های هنجاری( در کشــورهای توســعهبحث

های پایدار حمل و نقلی در باالترین زیرساخت شده که در  نجا

 Abrahamse]  یردکیمیت و کمیت در اختیار مردم لرار می

Nordfjærn and Rundmo, 2015et al. 2009; ] برای .

ـــتم ـــیس ـــاختمثال، س های های حمل و نقل عمومی و زیرس

ــواری روی و دوچرخهپیاده ــترش  باس یکپارچگی، ایمنی و  س

 کنند.رسانی میشهروندان خدمتتوعهی به لابل

ـــواالت و چاکشحال از طرفی دیگر،   های مهم براییکی از س

اران در کشورهایی مثل ایران این است  ذسیاست ریزان وبرنامه

ـــتماده بیش از حد  کـه برای کـاهش  کود ی و مشـــکالت اس

 یا بهتر است مانند کشورهای  در شهرها خودروهای شـیصـی

ای هسازی بپردازند یا زیرساختفرهنگ بهنیست  ،یافتهتوسعه

ـــعه دهندی و یا اینکه بایســـتی در  حمـل و نقلی پایدار را توس

ــت به یی اندازه توعه کنندی  وضــعیت کنونی ــیاس به هر دو س

ها به هر کدام از این ســیاســت نادرســتدهی انتیاب و اوکویت

در های هنگمت و صرف انرژی زیاد هزینه ممکن اسـت منجربه

رو، تحقیق . از اینشــود یران برای تصــمیممســیری غیرمو ر 

های مربوط طور خار لصد دارد تا با  رد وری دادهحاضـر به

زیســـتی مربوط به اســـتماده از خودروهای به هنجارهای محی 

های پایدار حمل و های مربوط به زیرســاختشــیصــی و داده

دهد.  سخنقلی از طریق پرسـشـگری میدانی به سـوال تحقیق پا

 "توسعه زیرساخت"عالوه بر این، به منظور تحلیل دلیق ا رات 

ای هبه عنوان متییرهای پنهان بر انتیاب شیوه "سازیفرهنگ"و 

 سازی معادالتپایدار در برابر خودروی شیصی از مدل



 سازی معادالت ساختاریو نقل پایدار: بکارگیری مدل های حملها در توسعه زیرساختگیری سیاستتحلیلی بر جهت

(SEM) 
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سـاختاری اسـتماده شـده اسـت. در ادامه به ادبیات موضو  و  

پژوهش، روش تحقیق،  های ایننظری، فرضـــیههای زمینهپیش

 شود.پرداخته می  یرینتیجهبحث و سازی، نتایج مدل

 ادبیات تحقیق .4

دن شبه دکیل کمتر شناختهطور ویژه در مرور بر ادبیات تحقیق به

ــی در ملاکعات حمل و نقلیمتییرهای روان ــناس ــی  به ش بررس

ــناســی مرتب  با بحث فرهنگمتییرهای روان ــازی پرداخته ش س

ـــود. می ـــاختی ومتییرهای نحوه ا ر ـذاری ، همتنینش  زیرس

 نیز مرور خواهد شد. محیلی بر انتیاب شیوه 

( به NAM) 4سازی هنجاردر این ملاکعه، از نظریه یا مدل فعال

ــی برای بررســی ا رات هنجاری عنوان یی نظریه روان ــناس ش

ــازی( )فرهنگ ــیوهس ــتماده از ش های پایدار حمل و نقلی بر اس

. [De Groot, Steg and Dicke, 2008] استاستماده شده 

زیســـت اســـت. این نم  محی این نظریه، ملابق با رفتارهای به

های   اهی از عوالد، انتساب ی اصلی به ناممدل، از سه موکمه

 مســـئوکیت و هنجارهای شـــیصـــی تشـــکیل شـــده اســـت

[Schwartz, 1977; Nordlund and Garvill, 2002; 

Bamberg and Schmidt, Joireman et al. 2001; 

ــاره دارد که افراد . [2003   اهی از عوالد به این موضــو  اش

ـــتانهعوالـد نســـبت به  خودی هـای منمی رفتارهای غیردوس

، انتساب مسئوکیت دهند. در موکمهرا تشییص می زیسـتمحی 

صورت شیصی مسئوکیت خود را برای عوالد افراد بایسـتی به

ـــان لبــل از اینکــه نم  هــا در یــی رفتــار بــه ن رفتــار خودش

 ی هنجار شیصیزیسـتی شریی شوند، در  کنند. موکمهمحی 

ــی، وعدانی و  های تعهداتبه بحث ــیص اخاللی افراد برای ش

ـــاره دارد. دادن یـی رفتـار بهانجـام ها این موکمهنم  اعتما  اش

ـــاختار زنجیرهمی رفتار به  ،ایتواننـد در طی یـی مســـیر یا س

ـــیوه پایدار حمل و زیســـت )محی نم  از لبیل رفتار انتیاب ش

 De Groot, Steg] (9)شکل  بینی کنندنقلی در سمر( را پیش

and Dicke, 2008] . ـــکل، کادر خ چین بیانگر در این ش

 سازیسیستم مدل فعال است. سازی هنجارفعال سـیسـتم مدل

اکمللی در رابله با رفتارهای هنجار در بســیاری از ملاکعات بین

زیست )از لبیل رفتار کاهش استماده خودرو یا سـاز ار با محی 

های پایدار( مورد  زمون لرار  رفته افزایش اســـتماده از شـــیوه

( نشـــان دادند که   اهی از 2001 براهام و همکاران ) اســـت.

عوالد و هنجارهای شیصی نسبت به کاهش استماده از خودرو 

 .Abrahamse et alدر کـانـادا ا ر مثبتی و معناداری دارد ]

ــیصــی از عوامل [. در ملاکعه2009 ای در نروژ، هنجارهای ش

معنادار و ا ر ذار بر انتیاب شــیوه ســمر شــهری یافت شــد 

[Lind et al. 2015دی .]( ساختار 2002 روت و همکاران )

دارای ارتباط  ماری  NAMهای ســـیســـتم ای از موکمهزنجیره

ـــتماده از خودرو در عوام  اروپایی دارد  معناداری با کاهش اس

[De Groot, Steg and Dicke, 2008همتنین،  ن .] ها

ـــاخـت هـای باکیمیت و یکپارچه در اروپا و بـاتوعـه بـه زیرس

ای هنجــاری بر انتیــاب خودرو، مـعـنــاداری ا رات زنجیره

ای مو ر در این عوام  هسـازی و  موزش را از سیاستفرهنگ

پیشنهاد کردند. در اند  ملاکعات عوام  غیر اروپایی، عاکوویچ 

 NAM( عالوه بر معناداری رواب  بین سیستم 2099و استگ )

ها را نیز بر انتیاب شیوه پایدار و انتیاب شیوه، نقش زیرساخت

ـــمر در منلقه  مریکای التین معنادار یافتند ]  Jakovcevicس

13and Steg, 20ــتنباط کردند که در عوامعی مثل [.  ن ها اس

ــت ــیاس ــعیت کنونی، س ــازی و های فرهنگ رژانتین، در وض س

 توسعه زیرساخت هردو به یی میزان اوکویت دارد. 

شــناســی، عواملی همتون دســترســی عالوه بر متییرهای روان

خوب به سـیسـتم حمل و نقل همگانی در مسـیر مبدا و مقصد 

ده شاشتراکی یا همپیمایی، ایمنی در های سـمر، وعود سیستم

سواری و فاصله زمانی روی و دوچرخهنسبت به تسهیالت پیاده

ــمر در  ــیوه س یا مکانی از متییرهای مهم و معنادار بر انتیاب ش

ــتند ] ــته هس  ,Mehdizadeh, Nordfjaernملاکعات  ذش

Mehdizadeh,   and Mamdoohi, 2016;

Şimşekoğlu,  Mamdoohi, and Nordfjaern, 2017;
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Nordfjærn, and Rundmo, 2017; Nordfjærn and 

Zavareh, 2017; Mamdoohi and Mehdizadeh, 

[. برای مثال، دسترسی مناسد به حمل و نقل همگانی و 2015

ایمنی بـاالی تســـهیالت پـایـدار حمل و نقلی موعد افزایش 

های پایدار سـمر در مقابل خودروی شــیصی اسـتماده از شـیوه

ـــود. همتنین، عالوه بر این متییرهای روانمی ـــی و ش ـــناس ش

اعتماعی افراد نیز بر انتیاب -های التصادیزیرسـاختی، ویژ ی

تری ی بیششـیوه سمر بررسی شده است. مثال،، افراد مسن عالله

 Lind etروی و استماده از حمل و نقل همگانی دارند ]به پیاده

al. 2015لابت بین دو دسته ی حاضـر بیشـتر به ر[. در ملاکعه

ــت ــیاس ــاختی برای پذیر: متییر روانمتییر س ــی و زیرس ــناس ش

ا ر ذاری بر انتیاب شـیوه پرداخته شــده و سایر متییرها نقش 

 دارند. توصیمی

 فرضیه و سواالت تحقیق .9

حاضر ا رات دو دسته متییر مستقل زیرساخت حمل  در ملاکعه

 های پایدار سمر )متییرسـازی بر انتیاب شیوهو نقلی و فرهنگ

شـود. براسا  ادبیات موضو  و معناداری وابسـته( بررسـی می

 ماری رواب  منتهی به متییر وابسـته به سوال تحقیق پاسخ داده 

نشان داده  2ای ملاکعه حاضر در شکل خواهد شد. مدل فرضیه

شده است.

 

                                          
                   

          

                         
 

 زیستسازی هنجار بر رفتار سازگار با محیطای سیستم مدل فعالارتباط بین ساختار زنجیره .7شکل 

 )در اینجا، رفتار انتخاب شیوه پایدار حمل و نقلی( 

  

               

              

             

                       
      

       

فرهن  سازیزیرساخت شیوه پایدار

  

 

 مدل مفهومی مطالعه حاضر. 4شکل 

 

 

 شوند:، حاالت زیر فرضیه می2براسا  شکل 

ــــاخــت و  )عالمــت ی( ا ر ارتبــاط نهــایی - زیرس

سـازی با انتیاب شــیوه هردو معنادار باشند، فرهنگ

در سازی هردو سـیاست توسعه زیرساخت و فرهنگ

 توانند دارای اوکویت یکسان باشند.وضعیت فعلی می

ا ر ارتباط نهایی زیرسـاخت با انتیاب شیوه معنادار  -

سازی با انتیاب شیوه بی معنا و ارتباط نهایی فرهنگ

 باشد،  نگاه توسعه زیرساخت اوکویت دارد.
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ا ر ارتباط نهایی زیرساخت با انتیاب شیوه بی معنا  -

سازی با انتیاب شیوه معنادار هنگو ارتباط نهایی فر

 سازی اوکویت دارد.باشد،  نگاه فرهنگ

عمت دسته متییرهای زیرساخت و ارتباط نهایی ا ر  -

باشد، ممکن  سـازی با انتیاب شـیوه بی معنافرهنگ

اند انتیاب اسـت متییرهای دیگری که فرضـیه نشده

 شیوه را توضیح دهند.

 روش تحقیق .2

ها، های مورد استماده و نحوه  رد وری  ندر این بیش، به داده

سازی تحقیق نامه و مدلسـواالت و ابزارهای اسـتاندارد پرسش

 شود.اشاره می

 داده 4-9

ــشداده ــر از توزی  پرس ــد. های ملاکعه حاض نامه  رد وری ش

ابتدایی مدرسه  1، 9919اسـمند سـال -ترتید که در بهمنبدین

ـــرانـه و دخترانـه( دوکتی و غیرانتمـاعی در مناطق میتلف  )پس

شـهرداری و دو منلقه  موزش و پرورش شهر رشت با ترکید 

صورت تصادفی بندی بهای و طبقه یری خوشـهدو روش نمونه

 موزان در نامه بین دانشپرســـش 9000. حدود ندشــد انتیاب

ها نامهمدار  توزی  و به  نان دو روز مهلت داده شد تا پرسش

 ها پاســخنامهمنزل نزد واکدین خود برده تا  نان به پرســشرا به 

شــناسی نامه با هدف بررسـی عوامل فردی، رواندهند. پرسـش

زیســتی و متییرهای زیرســاختی شــامل ایمنی، نگرشــی، محی 

موزان  بر انتیاب شیوه سمر تحصیلی دانشواکدین )بزر ساالن( 

داده شده به  باز شــت داده 252پس از پاالیش  تهیه شـده بود.

سازی مورد نامه معتبر برای تحلیل و مدلپرسـش 595مدار ، 

 استماده لرار  رفت.

 نامهپرسش 4-2

 چند .های متعددی استنامه پژوهش حاضر دارای بیشپرسش

مورد فرضیه لرار که در این ملاکعه  نامهاز این پرسشبیش مهم 

ازی سفعال رفته، در ادامه توضیح داده شده است. سیستم مدل 

ـــتــانــدارد و معتبر   ن هــایهنجــار و موکمــه از طریق ابزار اس

 یری شــده اســت پرســش ) یتم( اندازه 91 روت از طریق دی

[De Groot, Steg and Dicke, 2008; Nordfjærn 

and Rundmo, 2015] .یتم با مقیا  کیکرت  91ی این همه 

. ندســنجش شــد( کامال، موافق 5( کامال، میاکف تا )9تایی از )5

 یتم مربوط به هنجارهای شـــیصـــی مثل  2این ابزار، شـــامل 

صـورت انمرادی از خودروی شـیصی استماده کنم چه بهچنان"

و  "کنم)خودروی تی ســرنشــین(، احســا  عذاب وعدان می

های سمر )مثال، ا ر  اهی موال  به عای خودرو از سـایر شیوه"

. است "ری هستمحمل و نقل عمومی( اسـتماده کنم، انسـان بهت

ا اسـتماده از خودرو، ف ــ"هایی نظیر انتسـاب مسـئوکیت با  یتم

ـــواران، پیادهبرای دوچرخه  "و  "کندها و کودکان را تنگ میس

اسـتماده از خودرو به دکیل سر و صدا و دود، کیمیت زند ی را 

 یری شـــده اســـت.   اهی از عوالد نیز اندازه " وردپایین می

یی ( مسئول ترافنه تنها دیگران )مثل دوکت " یتم نظیر  5شامل 

شی چون بی"و  "سنگین هستند، بلکه خودم نیز مسئوکیت دارم

شـــدن کره زمین ناشـــی از ترافیی اســـت، در لبال  ن  از  رم

ــئوکیت می ــا  مس ــت. "کنماحس ــیاری از  اس این ابزار در بس

 ملاکعات  ذشته اعتبارسنجی شده است.

 صورت انتیاب شیوه غاکد سمربهانتیاب شـیوه سمر افراد نیز 

ها پرسیده شد. نامهدر یی همته  ذشـته از زمان توزی  پرســش

 های پایدار حمل و نقلیمتییرهای محیلی و زیرســاختی شــیوه

شــامل دســترســی به حمل و نقل عمومی در مســیر خانه تا  نیز

(، دسـترسـی به سرویس 0، ندارد=9دارد=؛ ACCPTمدرسـه )

شده (، وضعیت ایمنی در 0، ندارد=9دارد=؛ ACCSSمدرسه )

تــا خیلی  9خیلی نــاایمن=؛ SAFEروی )در تســـهیالت پیـاده

نگرش نسبت به وعود مناظر و روسازی مناسد در  و (5ایمن=
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( ســنجیده 5تا خیلی موافق= 9خیلی میاکف=؛ ATTها )روپیاده

عالوه بر این، متییرهای سن، عنسیت، تحصیالت، ماککیت  شد.

 و وضعیت کاری افراد نیز پرسش شد. خودرو، در مد 

 سازیمدلتحلیل و  4-9

سازی (، مدل2ی ملاکعه حاضــر )شکل فرضـیه تحلیلمنظور به

 اتیریاضیممهومی، نظری و بیشترین توعیه  5معادالت ساختاری

زمانی که  سازی دارد.های میتلف  ماری و مدلبین روشاز  را

ـــده عالوه بر در چـارچوب نظری مـدل فرضـــیه متییرهای ش

 سازیشده، متییرهای پنهان نیز وعود داشته باشد، مدلمشـاهده

 تجزیه و تحلیلترین تحلیل است. معادالت سـاختاری مناسـد

ـــاختـارهای کواریانس یا مدل ـــازی علی یا مدل معادالت س س

ــلی ــاختاری یکی از اص ــاختارهای ترین روشس های تحلیل س

 اصلی این تحلیل، های پیتیده و چند متییره اسـت. ویژ یداده

 تجزیه و تحلیل همزمان چندین متییر مســتقل و وابســته اســت

[Kline, 2015]های  ماری ای از روش. در این روش مجموعه

ـــیر( برای )روش ـــیون و تحلیل مس هـای تحلیل عاملی، ر رس

ـــته )مدل مـدل ـــتقل و وابس ـــازی رواب  بین متییرهای مس س

 یری( یر )مدل اندازهپذساختاری( و متییرهای پنهان و مشاهده

ـــود )برای اطالعات بیشـــتر رعو  کنید به: بکـار  رفتـه می ش

[Brown, 2014; Kline, 2015] معادالت ساختاری مبتنی .)

 یری و مدل ساختاری است. در مدل ی مدل اندازهبر دو موکمه

 یری متییرهای  یری، لوانین حـاکم بر چگونگی انـدازهانـدازه

شود. مدل ساختاری،  شکار معین می پنهان برحسـد متییرهای

مدکی عام  و منعلمی اســـت که اکگوی رواب  باکقوه علی میان 

ـــکار و پنهان را به همراه  متییرهـای پنهان و میان متییرهای  ش

 .[Kline, 2015]کند ها بر هم ارائه میتا یرات متقابل  ن

ـــه  ـــنجش میزان انلبـا  مدل با والعیت و مقایس بـه منظور س

شود بر وردشـده از معیارهای برازش مدل استماده می هایمدل

[Brown, 2014; Kline, 2015]معموال، در اکثر پژوهش .-

ــاخصهای معتبر بین ــاخصاکمللی برخی ش های ها همتون ش

ـــاخص نیکویی  برازش نســـبـت مرب  کای به درعه  زادی، ش

ــــه میــانگین مربعــات خلــای بر ورد GFIبرازش ) (، ریش

(RMSEAزارش می  ) شوند. در شاخص نسبت مرب  کای به

، GFIمناسد است. شاخص  5/9تا  9درعه  زادی مقادیر بین 

ده شبیانگر میزان دلت مدل در تکرار ماتریس کواریانس مشاهده

اسـت. این شاخص، میزان بهبود برازش مدل فرضی در مقایسه 

ند. کبا زمانی که هیچ مدکی بین پارامترها نیســت را ســنجش می

بین صـــمر و یی لرار دارد، که صـــمر بیانگر  GFIاره مقدار  م

( 9ی )برازش ضــعیف و یی  ویای برازش کامل اســت. رابله

 دهد:نحوه محاسبه این  ماره را نشان می

(9) 𝐺𝐹𝐼 = 1 −
𝐹𝑘
𝐹0

 

کمینه مربوط به یی معادکه ساختاری  تاب  برازش 𝐹𝑘که در  ن، 

ـــده با  تاب  برازش در حاکتی که  𝐹0درعه  زادی و  kبر وردش

 تمامی پارامترهای مدل صمر است.

RMSEAدهد. این ، خلای بر ورد در عمعیت را  زارش می

مقیا  بیانگر اختالف در هر درعه  زادی است. مقدار کمتر از 

اکی  00/0ای  مـاره  ویـای یـی مـدل خوب، مقدار بین  00/0

ـــت  02/0 ـــ  اس  ,Kline] ویـای برازش مدل در حد متوس

  ید: ( بدست می2از رابله ) RMSEA. مقدار [2015

(2) 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴

= √
𝑋2 − 𝑑𝑓𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙

(𝑁 − 1) × 𝑑𝑓𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙
 

 ماره مرب   𝑋2بیانگر درعه  زادی مدل،   𝑑𝑓𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙که در  ن، 

 تعداد نمونه تحقیق است. 𝑁کای، 

 NAMمربوط به برای بررسـی پایایی )اعتمادپذیری( سواالت 

سشمنظور از پایایی پر  ردید. از ضرید  کمای کرونباخ استماده

مورد سنجش با وسیله و شرای   هایسوالنامه این است که ا ر 

ــابه در زمان ــان های میتلف اندازهمش ــوند، نتایج یکس  یری ش

ــل  توان مقدار این می( 9) با اســتماده از رابله شــود.میحاص

 ضرید را محاسبه نمود.
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ــواالت،  n ،دراین رواب  ــوال  𝑆𝑖تعداد س  𝜎2ام،  iواریانس س

 .هستند متییرهای اوکیهواریانس مجمو  کلی 

همبســـتگی درونی بین دهنده نشـــانشـــاخص  کمای کرونباخ 

باشــد،  نزدیکتر9به  متییرهای اوکیه اســت. هرچه این شــاخص

با  ربراب ضــرید پایاییترخواهند بود. کرونباخ ها همگنپرســش

و لابل لبول، و ضرید  را متوسـ  55، %غیر لابل لبولرا  %45

همتنین،  .[Kline, 2015]اســت پیشــنهاد کرده عاکی را  %25

(، ساختار 2شده )شکل از شرو  تحلیل مدل اصلی فرضیه پیش

 بین سه عامل NAMعاملی موعود در بین سـیستم همبستگی 

ــئوکیت و   اهی از )موکمه ــاب مس ــی، انتس ــیص های هنجار ش

 هاضمنا،، کلیه مدل.  یری(خواهد شد )مدل اندازهعوالد( تایید 

ـــدند. Mplus7و  AMOS22افزارهـای بـا نرم  پرداخت ش

Mplus7  شرای  برای تحلیل متییرهای وابسته صمر و یکی را

 کند.فراهم می

 هاو بحث یافته نتایج .5

هند ان ددهد متوس  سن پاسخنشان می نتایج تحلیل توصـیمی

های ســمر تحصــیلی، شــیوه ســال اســت. از بین شــیوه 99/95

های ســواری ســرویس مدرســه )اتوبو  مدرســه یا ســرویس

ــیوه انتیابی ) ــترین ش ــد( از بین کل  1/55همپیمایی( بیش درص

شــیوه خودروی شــیصی  های سـمر هسـتند. پس از  ن،شـیوه

درصد( و حمل  1/92روی )درصـد از افراد(، شیوه پیاده 2/22)

درصد( لرار  2/0درصد( و موتورسیکلت ) 59/2و نقل عمومی )

، نیز متییر وابسته بصورت صمر و یکی 2دارند. در مدل شـکل 

روی، حمل و نقل عمومی های پایدار شامل سرویس، پیاده)شیوه

  ( تعریف شده است.0روی شیصی=و خود 9و موتورسیکلت=

ــتم نتایج مدل اندازه ــیس  یری )یا تحلیل عاملی تاییدی( برای س

NAM  ها و ســه خوب  یتمخیلی ( حاکی از برازش 9)شــکل

ـــت )  =Χ²/df= 3.35, p< 0.001, RMSEAعـامل اس

0.064, GFI= 0.91 .) یتم یـا دارای بــا  4 یتم،  91از بین 

کحاظ  ماری بودند )حتی در بازه  معنا ازبییا و  9/0عـاملی زیر 

ـــتند.( 10اطمینان  و وارد مدل تاییدی  درصـــدی نیز لرار نداش

نشــان داد که  NAM هایعامل( یری)اعتمادپذ ییایپانشــدند. 

های هنجار شیصی،   اهی از عوالد و انتساب مسئوکیت موکمه

 55/0، 20/0ترتید لابل لبول )بهکرونباخ  ی کما دارای ضــراید

 هستند. (09/0و 
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ENV12

ENV13

ENV14

ENV15

0.64

0.64

0.59

0.57

.76

.92

.56

.55

                                                                   
                       .

                                                                
                                                          .

                                                                            
           .

0.51

0.55

0.57

ENV5

ENV6

ENV7

.74

.69

.68

.64

.57

.59

.64

Standardized coefficients, significant p < .001 coefficients in bold

Χ²/df= 3.35, p< 0.001, RMSEA= 0.064, GFI= 0.91
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ACCSS

SAFE

ATT

ENV3ENV4 ENV1ENV2

ENV5

ENV12

ENV13

ENV14

ENV15

ENV8

ENV9

ENV10

Standardized coefficients, significant p < .001 coefficients in bold

Χ²/df=2.87, p< 0.001, RMSEA= 0.057, GFI= 0.90

ENV6

ENV7

ENV11

0.61

0.650.640.60
0.52

0.56

0.57

0.50

0.31

0.66

0.65

0.60

0.60

0.60

0.60

0.82

0.68

0.69

0.74

                                                        .                            .

0.55

0.78
0.73

 
 ای پژوهش حاضرمدل معادالت ساختاری از مدل فرضیه .2شکل 

ای و اصلی پژوهش مدل معادالت ساختاری از مدل فرضیه نتایج

( حاکی از برازش خیلی خوب کلی مدل است 4عاری )شـکل 

(Χ²/df=2.87, p< 0.001, RMSEA= 0.057, GFI= 

ـــده برای کلیه نشـــانگرهای ضـــرایـد تیمین (.0.90 زده ش

متییرهای پنهان چه متییرهای فرهنگی شــامل هنجار شــیصی، 

ـــئوکیـت، و    ـاهی از عوالـد و چـه متییرهای انتســـاب مس

درصد دارای معنارداری  ماری  15زیرساختی در سلح اطمینان 

هسـتند. از بین نشانگرهای متییر پنهان زیرساخت، متییر  شکار 

دسترسی به حمل و نقل عمومی مقدار بزر تری نسبت به سایر 

مقادیر دارد. همتنین بزر ی نشـانگرهای سه عامل فرهنگی نیز 

 ای است.ادیر تقریباپ مشابهدارای مق

دهد که افزایش متییر پنهان نشان می 4در شـکل مدل این نتایج 

ی دسـترسی به شـدهزیرسـاخت متشـکل از متییرهای مشـاهده

ــه، ایمنی  ــرویس مدرس ــی به س ــترس حمل و نقل عمومی، دس

 روها دارای ارتباطروی و نگرش مثبت به پیادهتســـهیالت پیاده

ــرید  معنادار  ماری و مثبت ــیوه ا( ب59/0)با ض های انتیاب ش

طرفی دیگر، نتایج  از. استپایدار در برابر خودروی شـیصـی 

سازی ای در ســیستم مدل فعالدهد که ارتباط زنجیرهنشـان می

  اهی از عوالد به انتســـاب ( بین ســـه موکمه NAMهنجار )

( و از انتســاب مسئوکیت به هنجار 55/0مسـئوکیت )با ضـرید 

معنادار  ماری و مثبت اســت. اما، ( 52/0شــیصــی )با ضــرید 

ــتم  ــیس ــازی هنجار از طریق  خرین متییر فعالارتباط کل س س

ــیپنهان خود ) ــیص ــیوه حمل و نقلی  (هنجار ش به انتیاب ش

 معنای  ماری است.پایدار بی

ـــعهطور خـار نشـــان میی مـدل بـهیـافتـه ی دهـد که توس

ـــاخت ـــیوهزیرس های پایدار حمل و نقلی دارای ا رات های ش
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ــی و  ــیص ــیوه خودروی ش بزرگ، معنادار و مثبت بر کاهش ش

 زیســتهای ســاز ار با محی افزایش احتمال اســتماده از شــیوه

. از طرفی دیگر، در وضـــعیت کنونی و در نمونه ایرانی اســـت

ســازی هنجارها، ســازی از طریق فعاله حاضــر فرهنگملاکع

هـای مربوطه ا ری بر رفتار انتیاب تعهـدات اخاللی و  موزش

ـــمر ندارد. ـــیوه س های ملاکعات در این نتیجه برخالف یافته ش

 De Groot, Steg andیافته اســـت ]کشـــورهای توســـعه

Abrahamse et al. Dicke, 2008; Lind et al. 2015; 

دهد که ها نشـــان میهای تحقیق، یافتهفرضـــیهطبق [. 2009

زیســت های حمل و نقل، ســالمت و محی  یران حوزهتصــمیم

 های پایدار دربرابر خودرویمنظور افزایش سهم شیوهبایستی به

ــعه  ــت توس ــیاس ــیصــی و متعالبا، کاهش  کود ی هوا، به س ش

ــاخت ــبت به فرهنگهای پایدار حمل و نقلی زیرس ــازی نس س

 د.اوکویت دهن

 گیری نتیجه .0

برخی موال ، بدون شـــناخت مناســـد از وضـــعیت رفتاری و 

شـناسـی افراد و شـرای  زیرسـاختی شبکه معابر و شهری روان

ازی سهایی از لبیل فرهنگممکن اسـت الدام به تجویز سیاست

برای بهبود مشـکالت حمل و نقلی شود. اما، در این فر یند در 

ــت فرهنگ ــیاس ــی موال  س ــازی بع  ــانه ملی، س از طریق رس

های اعتماعی ممکن است بدون فراهم بودن ها و شبکهروزنامه

 یبســتر و زیرســاخت مناســد حمل و نقلی پایدار بدون نتیجه

مو ری وال  شـود. پژوهش حاضـر به دنبال پاسخ به این سوال 

های پایدار های شیوهاسـت که  یا سـیاسـت توسـعه زیرساخت

کشـور دارای اوکویت است یا حمل و نقلی در وضـعیت کنونی 

ی های شیصسازی برای کاهش استماده از شیوهسیاست فرهنگ

ـــیصـــی(ی این پژوهش از طریق  ـــمر )مثــل خودروی ش س

ســازی معادالت ســاختاری به دنبال  ری میدانی و مدلپرســش

ورت زیر صنتایج کلی پژوهش به پاسـخ به فرضـیه تحقیق بود.

 است:

که بستر  از شهرها یمناطقدهد که در نتایج نشـان می -

مناسـد حمل و نقلی )از لبیل دسـترسـی مناسد به 

رو یکپارچه و ایمن( برای حمل و نقل عمومی، پیاده

توان تول  داشـــت که ســـاکنین فراهم نباشـــد، نمی

ــت کاربردی برای تیییر رفتار فرهنگ ــیاس ــازی س س

ـــد. ـــیوه حمـل و نقلی باش در وال ، تا بســـتر و  ش

سازی یی شد، سیاست فرهنگفراهم نبا زیرسـاخت

ی زیرسـاخت دارای ای داشـته و توسـعهحد  سـتانه

 اوکویت است. 

ـــهروندان هر چه لدر از کحاظ فردی، اعتماعی و  - ش

ــان ــند، اما ا ر دارای رفتاری انس های با فرهنگی باش

های پایدار باشند )مثل دسـترسـی نامناسـبی به شیوه

یلی ترو خزمان رسیدن به اوکین ایستگاه اتوبو  یا م

رو مناســبی وعود نداشــته باشد(، زیاد باشـد یا پیاده

سازی سیاستی مو ر نبوده و افراد مجبورند تا فرهنگ

 روزانه شهریسمرهای  برایخودروی شـیصـی از 

 استماده کنند.

های پایدار سمر پیشنهاد منظور افزایش سـهم شیوهبه -

ها و تسهیالت حمل و نقل عمومی شود، دسترسیمی

ـــهرها  ســـترش، پیادهو  روی در نواحی میتلف ش

  یکپارچه و ایمن شود.
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 هاپی نوشت .1
1- Pro-environmental behavior 
2- Sustainable 

3- Environmental Significant Behavior 

(ESB) 
4- Norm-Activation Model (NAM) 
5- Structural equation modeling (SEM) 
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 لیتحل"( 9914. )الدیم ،زاده یمهد و ررضایام ،یممدوح -

ه ب موزان  دانش یدر سمرها یمنینسبت به ا نینگرش واکد

 یپژوهش - ی. فصلنامه علم"یروادهیبر پ دیمدرسه با تاک

 .952-991 ، صمحه2، شماره 5 دوره حمل و نقل, یمهندس

 

 

 

 

 

ــتادیارمحســن فالح زواره  ــ اس ــانیاســت. ا یعمران دانشــگاه خوارزم ی روه مهندس  درعه ش

و 9924 یدر ساکها دیبه ترت یراه و ترابر یخود را در رشته مهندس یارشد و دکترا یکارشـناس

ــگاه ترب 9919 ــت. زم تیاز دانش  یمنیا ویمورد عالله  یقاتیتحق یها نهیمدر  اخذ نموده اس

 و حمل و نقل فعال است. ییتراف

  

 

 ونقلریزی حملبرنامه دکتری مهندسی وسال چهارم دانشجوی  در حال حاضر ،زادهمیالد مهدی

درعه وی  در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران است. (9914)ورودی سال 

از  9919در سال ونقل ریزی حملبرنامه -مهندسی عمران ارشـد خود را در رشته -کارشـناسـی

ار ســمر، رفتملاکعه  ،ایشــانهای پژوهشــی مورد عالله دانشــگاه تربیت مدر  اخذ نمود. زمینه

زیست ی ب  با سالمت، محتشناسی ترافیی و بررسی اندرکنش تصمیمات سمر با مسائل مرروان

   است.ایمنی  و
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