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چکیده
یکی از سواات هم سویاسو گذاران در کشوار این اس
شوص وی در شمرها آیا بمتر اس

نصس

که برای کاهش آلادگی و هشکال استفاده بیش از حد خادروهای

به فرهنگسازی پرداخ

یا زیرساخ های حمل و نقلی پایدار را تاسعه داد؟ تحقیق

حاضوور ق وود دارد تا با گردآوری دادههای هرباط به هنجارهای هحیطزیسووتی هرباط به اسووتفاده از خادروهای شووص ووی
(فرهنگسووازی و دادههای هرباط به زیرسوواخ های پایدار حمل و نقلی از طریق پرسووش و ری هیدانی (تازیع بیش از 0111
پرسشناهه به ساال تحقیق پاسخ دهد .نتایج هدلسازی هعادت ساختاری ( SEMبرای آزهادن فرضیه تحقیق شاهل ارتباط
دو دسوته هتییر هسوتقل و پنمان "فرهنگسوازی" و "زیرساخ " بر انتصاب شیاه پایدار (هتییر وابسته حاکی از برازش خیلی
خاب هدل اسو

(  . Χ²/df=2.87, p< 0.001, RMSEA= 0.057, GFI= 0.90نتایج نشووان هیدهد که ارتباط زنجیرهای در

سویسوت هدل فعالسوازی هنجار ( NAMبین سوه هالفه آگاهی از عااقب به انتسواب هسوالی
هسووالی

به هنجار شوص وی (با ضریب  1/87هعنادار آهاری و هثب

(با ضریب  1/55و از انتساب

اس  .اها ،ارتباط کل سیست فعالسازی هنجار از طریق

آخرین هتییر پنمان خاد (هنجار شووص وی به انتصاب ش ویاه حمل و نقلی پایدار بیهعنای آهاری اس و  .یافتههای هدل نشووان
هیدهد که در هناطقی از شومرها که بسوتر هناسوب حمل و نقلی (از قبیل دسوترسوی هناسب به حمل و نقل عماهی ،پیادهرو
یکپارچه و ایمن برای شومروندان فراه نباشود ،نمیتاان تاقع داشو
شویاه حمل و نقلی باشود .در واقع ،تا بسوتر و زیرسواخ
تاسعهی زیرساخ

که فرهنگسوازی سویاس

هناسب فراه نباشد ،سیاس

کاربردی برای تیییر رفتار

فرهنگسازی یک حد آستانه داشته و

شیاههای پایدار (از قبیل حمل و نقل عماهی و پیادهروی دارای اولای

اس .

واژههای کلیدی :توسعه زیرساخت ،فرهنگسازی ،مدلسازی معادالت ساختاری ،مدل فعالسازی هنجار
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 .7مقدمه

اینرو ،بهمنظور کاهش مشـــکالت محی زیســـتی اســـتماده از

افزایش نرخ مـاککیـت خودرو و اســـتماده مکرر از خودروهای

خودروهای شــیصــی ،ســیاســت ذاران میتوانند بر رفتارها و

شــیصــی در عوام در حال توســعه موعد ایجاد مشــکالتی

هنجارها عالوه بر پیشــرفتهای فنی توعه کنند .این موضــو ،

هــمــتــون تــراکــم تــرافــیــی و کــود ــی هــوا مــیشـــود

توعه به بررســـی و تحلیل عوامل روانشـــناســـی (بحثهای

[ .]OECD, 2008بین تمام شیوههای (مدهای) حمل و نقلی

موزش و فرهنگسازی) را در استماده از شیوههای پایدار حمل

سـمر در شـهرها ،خودروهای شـیصی بیشترین سهم در توکید

و نقلی را نشان میدهد.
همتنین ،اکثر ملــاکعــات در زمینــه فرهنــگســـازی (از لبیــل

ـازهـای لیـانهای و الیندههایی همتون دیاکســـید کربن
( )CO2را دارنــد [ .]OECD, 2002برای مثــال ،متوســـ

بحثهای هنجاری) در کشــورهای توســعهیافته و غربی انجام

دیاکسـید کربن توکیدی در کشور ایران به عنوان یی کشور در

شده که در نجا زیرساختهای پایدار حمل و نقلی در باالترین

خوشهی خاورمیانه و شمال فریقا خیلی بیشتر از متوس مقدار

کیمیت و کمیت در اختیار مردم لرار می یرد [ Abrahamse

ن در دنیا اســت [ .]World Bank Data, 2011از اینرو،

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

تالش برای کاهش الیندههای حمل و نقلی در کشـــور ایران و

مثال ،ســـیســـتمهای حمل و نقل عمومی و زیرســـاختهای

بـهخصـــور در کالنشـــهرها (از لبیل تهران) از الدامات و

پیادهروی و دوچرخهســواری با یکپارچگی ،ایمنی و ســترش

سـیاسـتهای ضروری بهمنظور علو یری از عوالدهای منمی

لابلتوعهی به شهروندان خدمترسانی میکنند.

کود ی هوا و تراکم ترافیی در شهرها است.

حال از طرفی دیگر ،یکی از ســـواالت و چاکشهای مهم برای

بســیاری از ملاکعات معتبر بیناکمللی بر این باورند که عالوه بر

برنامهریزان و سیاست ذاران در کشورهایی مثل ایران این است

توســـعه فنی خودروها (مثل هیبریدی یا برلیکردن خودروها)،

کـه برای کـاهش کود ی و مشـــکالت اســـتماده بیش از حد

تنها تکیه بر فن وری مهندسی الزمهی کاهش الیندههای حمل

خودروهای شـیصـی در شهرها یا بهتر است مانند کشورهای

و نقلی نیســت .بســیاری از محققان معتقدند که رفتارهای بهنم

توسعهیافته ،نیست به فرهنگسازی بپردازند یا زیرساختهای

محی زیسـت 9از لبیل کمتر سمرکردن با خودروهای شیصی و

حمـل و نقلی پایدار را توســـعه دهندی و یا اینکه بایســـتی در

یـا تیییر شـــیوه ســـمر به شـــیوههای پایدار 2حمل و نقلی از

وضــعیت کنونی به هر دو ســیاســت به یی اندازه توعه کنندی

مکمـلهـای الزم برای افزایش پـایـداری حمل و نقل اســـت

انتیاب و اوکویتدهی نادرســت به هر کدام از این ســیاســتها

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

ممکن اسـت منجربه هزینههای هنگمت و صرف انرژی زیاد در

رفتارهای بهنم محی زیســت در این ملاکعه بدین ونه تعریف

مســیری غیرمو ر برای تصــمیم یران شــود .از اینرو ،تحقیق

میشـود که در ن افراد در یی عامعه بهمنظور بهسـود رساندن

حاضـر بهطور خار لصد دارد تا با رد وری دادههای مربوط

عامعه حاضـرند تا برخی راحتی ،سایش و زادیهای شیصی

به هنجارهای محی زیســـتی مربوط به اســـتماده از خودروهای

در اســتماده از خودروهای شــیصــی خود را نادیده رفته و از

شــیصــی و دادههای مربوط به زیرســاختهای پایدار حمل و

شـیوههای پایدار سـمر اسـتماده کنند .کاهش احتمال استماده از

نقلی از طریق پرسـشـگری میدانی به سـوال تحقیق پاسخ دهد.

خودروهای شــیصــی و افزایش احتمال اســتماده از شــیوههای

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

پایدار حمل و نقلی به عنوان "رفتار با اهمیت محی زیســـتی"

و "فرهنگسازی" به عنوان متییرهای پنهان بر انتیاب شیوههای

9

پایدار در برابر خودروی شیصی از مدلسازی معادالت

تلقی میشــود [ .]De Groot, Steg and Dicke, 2008از
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سـاختاری اسـتماده شـده اسـت .در ادامه به ادبیات موضو و

سـیسـتم مدل فعالسازی هنجار است .سیستم مدل فعالسازی

پیشزمینههای نظری ،فرضـــیههای این پژوهش ،روش تحقیق،

هنجار در بســیاری از ملاکعات بیناکمللی در رابله با رفتارهای

نتایج مدلسازی ،بحث و نتیجه یری پرداخته میشود.

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

 .4ادبیات تحقیق

افزایش اســـتماده از شـــیوههای پایدار) مورد زمون لرار رفته
اســـت .براهام و همکاران ( )2001نشـــان دادند که اهی از

در مرور بر ادبیات تحقیق بهطور ویژه به دکیل کمتر شناختهشدن

عوالد و هنجارهای شیصی نسبت به کاهش استماده از خودرو

متییرهای روانشــناســی در ملاکعات حمل و نقلی به بررســی

در کـانـادا ا ر مثبتی و معناداری دارد [ Abrahamse et al.

متییرهای روانشــناســی مرتب با بحث فرهنگســازی پرداخته

 .]2009در ملاکعهای در نروژ ،هنجارهای شــیصــی از عوامل

میشـــود .همتنین ،نحوه ا ر ـذاری متییرهای زیرســـاختی و

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

محیلی بر انتیاب شیوه نیز مرور خواهد شد.

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

در این ملاکعه ،از نظریه یا مدل فعالسازی هنجار )NAM( 4به

زنجیرهای از موکمههای ســـیســـتم  NAMدارای ارتباط ماری

عنوان یی نظریه روانشــناســی برای بررســی ا رات هنجاری

معناداری با کاهش اســـتماده از خودرو در عوام اروپایی دارد

(فرهنگســازی) بر اســتماده از شــیوههای پایدار حمل و نقلی

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

استماده شده است [.]De Groot, Steg and Dicke, 2008

بـاتوعـه بـه زیرســـاخـتهـای باکیمیت و یکپارچه در اروپا و

این نظریه ،ملابق با رفتارهای بهنم محی زیســـت اســـت .این

مـعـنــاداری ا رات زنجیرهای هنجــاری بر انتیــاب خودرو،

مدل ،از سه موکمهی اصلی به نامهای اهی از عوالد ،انتساب

فرهنگسـازی و موزش را از سیاستهای مو ر در این عوام

مســـئوکیت و هنجارهای شـــیصـــی تشـــکیل شـــده اســـت

پیشنهاد کردند .در اند ملاکعات عوام غیر اروپایی ،عاکوویچ

[ ;Schwartz, 1977; Nordlund and Garvill, 2002

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

Joireman et al. 2001; Bamberg and Schmidt,
 .]2003اهی از عوالد به این موضــو اشــاره دارد که افراد

و انتیاب شیوه ،نقش زیرساختها را نیز بر انتیاب شیوه پایدار

عوالـدهـای منمی رفتارهای غیردوســـتانهی خود نســـبت به

ســـمر در منلقه مریکای التین معنادار یافتند [ Jakovcevic

محی زیسـت را تشییص میدهند .در موکمه انتساب مسئوکیت،

 .]and Steg, 2013نها اســتنباط کردند که در عوامعی مثل

افراد بایسـتی بهصورت شیصی مسئوکیت خود را برای عوالد

رژانتین ،در وضــعیت کنونی ،ســیاســتهای فرهنگســازی و

رفتــار خودشـــان لبــل از اینکــه نهــا در یــی رفتــار بــهنم

توسعه زیرساخت هردو به یی میزان اوکویت دارد.

محی زیسـتی شریی شوند ،در کنند .موکمهی هنجار شیصی

عالوه بر متییرهای روانشــناســی ،عواملی همتون دســترســی

به بحثهای تعهدات شــیصــی ،وعدانی و اخاللی افراد برای

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

انجـامدادن یـی رفتـار بهنم اعتما اشـــاره دارد .این موکمهها

سـمر ،وعود سیستمهای اشتراکی یا همپیمایی ،ایمنی در شده

میتواننـد در طی یـی مســـیر یا ســـاختار زنجیرهای ،رفتار به

نسبت به تسهیالت پیادهروی و دوچرخهسواری و فاصله زمانی

نم محی زیســـت (از لبیل رفتار انتیاب شـــیوه پایدار حمل و

یا مکانی از متییرهای مهم و معنادار بر انتیاب شــیوه ســمر در

نقلی در سمر) را پیشبینی کنند (شکل De Groot, Steg [ )9

ملاکعات ذشــته هســتند [ Mehdizadeh, Nordfjaern,

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

and
Mamdoohi,
;2016
Mehdizadeh,
Mamdoohi, and Nordfjaern, 2017; Şimşekoğlu,
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Nordfjærn, and Rundmo, 2017; Nordfjærn and
Zavareh, 2017; Mamdoohi and Mehdizadeh,
 .]2015برای مثال ،دسترسی مناسد به حمل و نقل همگانی و

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

ایمنی بـاالی تســـهیالت پـایـدار حمل و نقلی موعد افزایش

 .9فرضیه و سواالت تحقیق

اسـتماده از شـیوههای پایدار سـمر در مقابل خودروی شــیصی

در ملاکعه حاضر ا رات دو دسته متییر مستقل زیرساخت حمل

میشـــود .همتنین ،عالوه بر این متییرهای روانشـــناســـی و

و نقلی و فرهنگسـازی بر انتیاب شیوههای پایدار سمر (متییر

زیرسـاختی ،ویژ یهای التصادی-اعتماعی افراد نیز بر انتیاب

وابسـته) بررسـی میشـود .براسا

ادبیات موضو و معناداری

شـیوه سمر بررسی شده است .مثال ،،افراد مسن عاللهی بیشتری

ماری رواب منتهی به متییر وابسـته به سوال تحقیق پاسخ داده

به پیادهروی و استماده از حمل و نقل همگانی دارند [ Lind et

خواهد شد .مدل فرضیهای ملاکعه حاضر در شکل  2نشان داده

 .]al. 2015در ملاکعهی حاضـر بیشـتر به رلابت بین دو دسته

شده است.

متییر ســیاســتپذیر :متییر روانشــناســی و زیرســاختی برای

شکل  .7ارتباط بین ساختار زنجیرهای سیستم مدل فعالسازی هنجار بر رفتار سازگار با محیطزیست
(در اینجا ،رفتار انتخاب شیوه پایدار حمل و نقلی)

زیرساخت شیوه پایدار

فرهن

براسا

سازی

شکل  ،2حاالت زیر فرضیه میشوند:
-

ا ر ارتبــاط نهــایی (عالمــت ی) زیرســــاخــت و
فرهنگسـازی با انتیاب شــیوه هردو معنادار باشند،
هردو سـیاست توسعه زیرساخت و فرهنگسازی در
وضعیت فعلی میتوانند دارای اوکویت یکسان باشند.

-

شکل  .4مدل مفهومی مطالعه حاضر

ا ر ارتباط نهایی زیرسـاخت با انتیاب شیوه معنادار
و ارتباط نهایی فرهنگسازی با انتیاب شیوه بی معنا
باشد ،نگاه توسعه زیرساخت اوکویت دارد.
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()SEM
-

ا ر ارتباط نهایی زیرساخت با انتیاب شیوه بی معنا

پرسشنامه پژوهش حاضر دارای بیشهای متعددی است .چند

و ارتباط نهایی فرهنگسازی با انتیاب شیوه معنادار

بیش مهم از این پرسشنامه که در این ملاکعه مورد فرضیه لرار

باشد ،نگاه فرهنگسازی اوکویت دارد.
-

رفته ،در ادامه توضیح داده شده است .سیستم مدل فعالسازی
هنجــار و موکمــههــای ن از طریق ابزار اســـتــانــدارد و معتبر

ا ر ارتباط نهایی عمت دسته متییرهای زیرساخت و

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

فرهنگسـازی با انتیاب شـیوه بی معنا باشد ،ممکن

[ De Groot, Steg and Dicke, 2008; Nordfjærn

اسـت متییرهای دیگری که فرضـیه نشدهاند انتیاب

 .]and Rundmo, 2015همهی این  91یتم با مقیا

شیوه را توضیح دهند.

کیکرت

5تایی از ( )9کامال ،میاکف تا ( )5کامال ،موافق ســنجش شــدند.

 .2روش تحقیق

این ابزار ،شـــامل  2یتم مربوط به هنجارهای شـــیصـــی مثل

در این بیش ،به دادههای مورد استماده و نحوه رد وری نها،

"چنانچه بهصـورت انمرادی از خودروی شـیصی استماده کنم

سـواالت و ابزارهای اسـتاندارد پرسشنامه و مدلسازی تحقیق

(خودروی تی ســرنشــین) ،احســا

عذاب وعدان میکنم" و

اشاره میشود.

ال
"ا ر اهی موال به عای خودرو از سـایر شیوههای سمر (مث ،
حمل و نقل عمومی) اسـتماده کنم ،انسـان بهتری هستم" است.

 9-4داده

انتسـاب مسـئوکیت با یتمهایی نظیر "اسـتماده از خودرو ،ف ـا

دادههای ملاکعه حاضــر از توزی پرســشنامه رد وری شــد.

برای دوچرخهســـواران ،پیادهها و کودکان را تنگ میکند" و "

بدینترتید که در بهمن-اسـمند سـال  1 ،9919مدرسه ابتدایی

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

دوکتی و غیرانتمـاعی (پســـرانـه و دخترانـه) در مناطق میتلف

پایین می ورد" اندازه یری شـــده اســـت .اهی از عوالد نیز

شـهرداری و دو منلقه موزش و پرورش شهر رشت با ترکید

شامل  5یتم نظیر " نه تنها دیگران (مثل دوکت) مسئول ترافیی

دو روش نمونه یری خوشـهای و طبقهبندی بهصورت تصادفی

سنگین هستند ،بلکه خودم نیز مسئوکیت دارم" و "چون بیشی

انتیاب شــدند .حدود  9000پرســـشنامه بین دانش موزان در
مدار

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

توزی و به نان دو روز مهلت داده شد تا پرسشنامهها

احســا

را به منزل نزد واکدین خود برده تا نان به پرســشنامهها پاســخ

مســئوکیت میکنم" اســت .این ابزار در بســیاری از

ملاکعات ذشته اعتبارسنجی شده است.

دهند .پرسـشنامه با هدف بررسـی عوامل فردی ،روانشــناسی
شــامل ایمنی ،نگرشــی ،محی زیســتی و متییرهای زیرســاختی

انتیاب شـیوه سمر افراد نیز بهصورت انتیاب شیوه غاکد سمر

واکدین (بزر ساالن) بر انتیاب شیوه سمر تحصیلی دانش موزان

در یی همته ذشـته از زمان توزی پرســشنامهها پرسیده شد.

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

متییرهای محیلی و زیرســاختی شــیوههای پایدار حمل و نقلی

مدار  595 ،پرسـشنامه معتبر برای تحلیل و مدلسازی مورد

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

استماده لرار رفت.

مدرسـه (ACCPT؛ دارد= ،9ندارد= ،)0دسـترسـی به سرویس
مدرسه (ACCSS؛ دارد= ،9ندارد= ،)0وضعیت ایمنی در شده

 2-4پرسشنامه

در تســـهیالت پیـادهروی (SAFE؛ خیلی نــاایمن= 9تــا خیلی
ایمن= )5و نگرش نسبت به وعود مناظر و روسازی مناسد در
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پیادهروها (ATT؛ خیلی میاکف= 9تا خیلی موافق= )5ســنجیده

برازش نســـبـت مرب کای به درعه زادی ،شـــاخص نیکویی

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

برازش ( ،)GFIریشــــه میــانگین مربعــات خلــای بر ورد

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

( )RMSEAزارش میشوند .در شاخص نسبت مرب کای به
درعه زادی مقادیر بین  9تا  9/5مناسد است .شاخص ،GFI

 9-4تحلیل و مدلسازی

بیانگر میزان دلت مدل در تکرار ماتریس کواریانس مشاهدهشده

بهمنظور تحلیل فرضـیهی ملاکعه حاضــر (شکل  ،)2مدلسازی

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

معادالت ساختاری 5بیشترین توعیه ممهومی ،نظری و ریاضیاتی

با زمانی که هیچ مدکی بین پارامترها نیســت را ســنجش میکند.

را از بین روشهای میتلف ماری و مدلسازی دارد .زمانی که

مقدار ماره  GFIبین صـــمر و یی لرار دارد ،که صـــمر بیانگر

در چـارچوب نظری مـدل فرضـــیهشـــده عالوه بر متییرهای

برازش ضــعیف و یی ویای برازش کامل اســت .رابلهی ()9

مشـاهدهشده ،متییرهای پنهان نیز وعود داشته باشد ،مدلسازی

نحوه محاسبه این ماره را نشان میدهد:

معادالت سـاختاری مناسـدترین تحلیل است .تجزیه و تحلیل

𝑘𝐹
( )9
𝐺𝐹𝐼 = 1 −
𝐹0
که در ن 𝐹𝑘 ،تاب برازش کمینه مربوط به یی معادکه ساختاری

ســـاختـارهای کواریانس یا مدلســـازی علی یا مدل معادالت
ســاختاری یکی از اصــلیترین روشهای تحلیل ســاختارهای
دادههای پیتیده و چند متییره اسـت .ویژ ی اصلی این تحلیل،

بر وردشـــده با  kدرعه زادی و  𝐹0تاب برازش در حاکتی که

تجزیه و تحلیل همزمان چندین متییر مســتقل و وابســته اســت

تمامی پارامترهای مدل صمر است.

[ .]Kline, 2015در این روش مجموعهای از روشهای ماری

 ،RMSEAخلای بر ورد در عمعیت را زارش میدهد .این

(روشهـای تحلیل عاملی ،ر رســـیون و تحلیل مســـیر) برای

مقیا

بیانگر اختالف در هر درعه زادی است .مقدار کمتر از

مـدلســـازی رواب بین متییرهای مســـتقل و وابســـته (مدل

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

ساختاری) و متییرهای پنهان و مشاهدهپذیر (مدل اندازه یری)

 0/02ویـای برازش مدل در حد متوســـ اســـت [ Kline,

بکـار رفتـه میشـــود (برای اطالعات بیشـــتر رعو کنید به:

 .]2015مقدار  RMSEAاز رابله ( )2بدست می ید:
𝐴𝐸𝑆𝑀𝑅

[ .)]Brown, 2014; Kline, 2015معادالت ساختاری مبتنی
( )2

بر دو موکمهی مدل اندازه یری و مدل ساختاری است .در مدل
انـدازه یری ،لوانین حـاکم بر چگونگی انـدازه یری متییرهای

𝑙𝑒𝑑𝑜𝑚𝑓𝑑 𝑋 2 −
√=
𝑙𝑒𝑑𝑜𝑚𝑓𝑑 × )(𝑁 − 1
2

که در ن 𝑑𝑓𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 ،بیانگر درعه زادی مدل 𝑋 ،ماره مرب

پنهان برحسـد متییرهای شکار معین میشود .مدل ساختاری،

کای 𝑁 ،تعداد نمونه تحقیق است.

مدکی عام و منعلمی اســـت که اکگوی رواب باکقوه علی میان

برای بررسـی پایایی (اعتمادپذیری) سواالت مربوط به NAM

متییرهـای پنهان و میان متییرهای شـــکار و پنهان را به همراه

از ضرید کمای کرونباخ استماده ردید .منظور از پایایی پرسش

تا یرات متقابل نها بر هم ارائه میکند [.]Kline, 2015

نامه این است که ا ر سوالهای مورد سنجش با وسیله و شرای

بـه منظور ســـنجش میزان انلبـا مدل با والعیت و مقایســـه

مشــابه در زمانهای میتلف اندازه یری شــوند ،نتایج یکســان

مدلهای بر وردشـده از معیارهای برازش مدل استماده میشود

حاصــل میشــود .با اســتماده از رابله ( )9میتوان مقدار این

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

ضرید را محاسبه نمود.

های معتبر بیناکمللی برخی شــاخصها همتون شــاخصهای
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()SEM

( )9






n
n  i 1S i
1 

n 1 
2


ســرویس مدرســه (اتوبو

مدرســه یا ســرویسهای ســواری

همپیمایی) بیشــترین شــیوه انتیابی ( 55/1درصــد) از بین کل
شـیوههای سـمر هسـتند .پس از ن ،شــیوه خودروی شــیصی

دراین رواب  n ،تعداد ســواالت 𝑆 𝑖 ،واریانس ســوال  iام𝜎 2 ،

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

واریانس مجمو کلی متییرهای اوکیه هستند.

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

شـــاخص کمای کرونباخ نشـــاندهنده همبســـتگی درونی بین

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

متییرهای اوکیه اســت .هرچه این شــاخص به 9نزدیکتر باشــد،

(شیوههای پایدار شامل سرویس ،پیادهروی ،حمل و نقل عمومی

پرســشها همگنترخواهند بود .کرونباخ ضــرید پایایی برابر با

و موتورسیکلت= 9و خودروی شیصی= )0تعریف شده است.

 45%را غیر لابل لبول 55% ،را متوسـ

و لابل لبول ،و ضرید

نتایج مدل اندازه یری (یا تحلیل عاملی تاییدی) برای ســیســتم

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

( NAMشــکل  )9حاکی از برازش خیلی خوب یتمها و ســه

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

عـامل اســـت ( =Χ²/df= 3.35, p< 0.001, RMSEA

عاملی موعود در بین سـیستم همبستگی  NAMبین سه عامل

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

(موکمههای هنجار شــیصــی ،انتســاب مســئوکیت و اهی از

عـاملی زیر  0/9و یا بیمعنا از کحاظ ماری بودند (حتی در بازه

عوالد) تایید خواهد شد (مدل اندازه یری) .ضمنا ،،کلیه مدلها

اطمینان  10درصـــدی نیز لرار نداشـــتند ).و وارد مدل تاییدی

بـا نرمافزارهـای  AMOS22و  Mplus7پرداخت شـــدند.

نشــدند .پایایی (اعتمادپذیری) عاملهای  NAMنشــان داد که

 Mplus7شرای برای تحلیل متییرهای وابسته صمر و یکی را

موکمههای هنجار شیصی ،اهی از عوالد و انتساب مسئوکیت

فراهم میکند.

دارای ضــراید کمای کرونباخ لابل لبول (بهترتید 0/55 ،0/20

 .5نتایج و بحث یافتهها

و  )0/09هستند.

نتایج تحلیل توصـیمی نشان میدهد متوس سن پاسخدهند ان
 95/99ســال اســت .از بین شــیوههای ســمر تحصــیلی ،شــیوه
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0.74
ENV13

0.69

0.31

SAFE

ATT

ENV12

0.73

0.05

0.66

0.78

0.68
0.65

ENV14

ENV15

0.60

0.55

0.60

ENV8

ENV9

0.60
ENV10

0.60

ENV11

.

.
Standardized coefficients, significant p < .001 coefficients in bold

Χ²/df=2.87, p< 0.001, RMSEA= 0.057, GFI= 0.90
شکل  .2مدل معادالت ساختاری از مدل فرضیهای پژوهش حاضر

نتایج مدل معادالت ساختاری از مدل فرضیهای و اصلی پژوهش

حمل و نقل عمومی ،دســترســی به ســرویس مدرســه ،ایمنی

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

تســـهیالت پیادهروی و نگرش مثبت به پیادهروها دارای ارتباط

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

معنادار ماری و مثبت (با ضــرید  )0/59با انتیاب شــیوههای

 .)0.90ضـــرایـد تیمینزده شـــده برای کلیه نشـــانگرهای

پایدار در برابر خودروی شـیصـی است .از طرفی دیگر ،نتایج

متییرهای پنهان چه متییرهای فرهنگی شــامل هنجار شــیصی،

نشـان میدهد که ارتباط زنجیرهای در ســیستم مدل فعالسازی

انتســـاب مســـئوکیـت ،و ـاهی از عوالـد و چـه متییرهای

هنجار ( )NAMبین ســـه موکمه اهی از عوالد به انتســـاب

زیرساختی در سلح اطمینان  15درصد دارای معنارداری ماری

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

هسـتند .از بین نشانگرهای متییر پنهان زیرساخت ،متییر شکار

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

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

ارتباط کل ســیســتم فعالســازی هنجار از طریق خرین متییر

مقادیر دارد .همتنین بزر ی نشـانگرهای سه عامل فرهنگی نیز

پنهان خود (هنجار شــیصــی) به انتیاب شــیوه حمل و نقلی

دارای مقادیر تقریباپ مشابهای است.

پایدار بیمعنای ماری است.

نتایج این مدل در شـکل  4نشان میدهد که افزایش متییر پنهان

یـافتـهی مـدل بـهطور خـار نشـــان میدهـد که توســـعهی

زیرسـاخت متشـکل از متییرهای مشـاهدهشـدهی دسـترسی به

زیرســـاختهای شـــیوههای پایدار حمل و نقلی دارای ا رات
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-

بزرگ ،معنادار و مثبت بر کاهش شــیوه خودروی شــیصــی و

نتایج نشـان میدهد که در مناطقی از شهرها که بستر

افزایش احتمال اســتماده از شــیوههای ســاز ار با محی زیســت

مناسـد حمل و نقلی (از لبیل دسـترسـی مناسد به

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

حمل و نقل عمومی ،پیادهرو یکپارچه و ایمن) برای

ملاکعه حاضــر فرهنگســازی از طریق فعالســازی هنجارها،

ســـاکنین فراهم نباشـــد ،نمیتوان تول داشـــت که

تعهـدات اخاللی و موزشهـای مربوطه ا ری بر رفتار انتیاب

فرهنگســازی ســیاســت کاربردی برای تیییر رفتار

شـــیوه ســـمر ندارد .این نتیجه برخالف یافتههای ملاکعات در

شـــیوه حمـل و نقلی باشـــد .در وال  ،تا بســـتر و

کشـــورهای توســـعهیافته اســـت [ De Groot, Steg and

زیرسـاخت فراهم نباشد ،سیاست فرهنگسازی یی

Dicke, 2008; Lind et al. 2015; Abrahamse et al.
 .]2009طبق فرضـــیههای تحقیق ،یافتهها نشـــان میدهد که

حد سـتانهای داشـته و توسـعهی زیرسـاخت دارای
اوکویت است.

تصــمیم یران حوزههای حمل و نقل ،ســالمت و محی زیســت

-

بایستی بهمنظور افزایش سهم شیوههای پایدار دربرابر خودروی

شـــهروندان هر چه لدر از کحاظ فردی ،اعتماعی و
رفتاری انســانهای با فرهنگی باشــند ،اما ا ر دارای

شــیصــی و متعالبا ،کاهش کود ی هوا ،به ســیاســت توســعه

دسـترسـی نامناسـبی به شیوه های پایدار باشند (مثل

زیرســاختهای پایدار حمل و نقلی نســبت به فرهنگســازی

زمان رسیدن به اوکین ایستگاه اتوبو

اوکویت دهند.

یا مترو خیلی

زیاد باشـد یا پیادهرو مناســبی وعود نداشــته باشد)،
فرهنگسازی سیاستی مو ر نبوده و افراد مجبورند تا

 .0نتیجهگیری

از خودروی شـیصـی برای سمرهای روزانه شهری

برخی موال  ،بدون شـــناخت مناســـد از وضـــعیت رفتاری و

استماده کنند.

روانشـناسـی افراد و شـرای زیرسـاختی شبکه معابر و شهری

-

ممکن اسـت الدام به تجویز سیاستهایی از لبیل فرهنگسازی

بهمنظور افزایش سـهم شیوه های پایدار سمر پیشنهاد
میشود ،دسترسیها و تسهیالت حمل و نقل عمومی

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

و پیادهروی در نواحی میتلف شـــهرها ســـترش،

بع ــی موال ســیاســت فرهنگســازی از طریق رســانه ملی،

یکپارچه و ایمن شود.

روزنامهها و شبکههای اعتماعی ممکن است بدون فراهم بودن
بســتر و زیرســاخت مناســد حمل و نقلی پایدار بدون نتیجهی
مو ری وال شـود .پژوهش حاضـر به دنبال پاسخ به این سوال
اسـت که یا سـیاسـت توسـعه زیرساختهای شیوههای پایدار
حمل و نقلی در وضـعیت کنونی کشـور دارای اوکویت است یا
سیاست فرهنگسازی برای کاهش استماده از شیوههای شیصی
ســـمر (مثــل خودروی شـــیصـــی)ی این پژوهش از طریق
پرســش ری میدانی و مدلســازی معادالت ســاختاری به دنبال
پاسـخ به فرضـیه تحقیق بود .نتایج کلی پژوهش بهصورت زیر
است:
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محســن فالح زواره اســتادیار روه مهندســی عمران دانشــگاه خوارزمی اســت .ایشــان درعه
کارشـناسی ارشد و دکترای خود را در رشته مهندسی راه و ترابری به ترتید در ساکهای 9924و
 9919از دانشــگاه تربیت مدر

اخذ نموده اســت .زمینه های تحقیقاتی مورد عالله وی ایمنی

ترافیی و حمل و نقل فعال است.

میالد مهدیزاده ،در حال حاضر دانشجوی سال چهارم دکتری مهندسی و برنامهریزی حملونقل
(ورودی سال  )9914در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران است .وی درعه
کارشـناسـی -ارشـد خود را در رشته مهندسی عمران -برنامهریزی حملونقل در سال  9919از
دانشــگاه تربیت مدر

اخذ نمود .زمینههای پژوهشــی مورد عالله ایشــان ،ملاکعه رفتار ســمر،

روانشناسی ترافیی و بررسی اندرکنش تصمیمات سمر با مسائل مرتب با سالمت ،محی زیست
و ایمنی است.
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