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  مقدمه -1

مالکیت خودرو خانوارها و همچنین هاي اخیر، در بیشتر شهرهاي در حال توسعه ایران با رشد جمعیت، در سال

تبدیل به  شخصی یهاي حمل و نقلشیوهاز استفاده بیش از حد یکپارچه هاي حمل و نقل همگانی فقدان سیستم

، یعنی آغاز همه ساله با بازگشایی مدارساین موضوع . هاي شهري شده استامري رایج در میان کاربران شبکه راه

آموزان، پلیس ریزان شهري، والدین دانشهاي مسئولین و برنامهترین دغدغهآموزان، از مهمسفرهاي تحصیلی دانش

  .آموزان استراهنمایی و رانندگی و سایر نهادهاي مرتبط با امر ترافیک، ایمنی، امنیت و سالمت دانش

خودروهاي شخصی در سفرهاي تحصیلی در معابر شهري سبب تراکم ترافیک، آلودگی هوا و صدا، چاقی سفر با 

گیري بلوغ فکري و آموزشی و عدم تشویق و شکل) رويهاي فعال سفر همچون پیادهکاهش شیوه(آموزان دانش

دبستانی آموزان دانش بین، در این. هاي فعال و پاك سفر در آینده خواهد شدکودکان نسبت به استفاده از شیوه

گیري استقالل در شخصیت و بلوغ عدم شکل(گیري به دلیل عدم استقالل در تصمیم) هاي اول تا سومویژه پایهبه(

کودکان دبستانی در همچنین، . ]1[ي سفر به مدرسه نیستند گیر نهایی انتخاب شیوهتصمیم )فکري کودکان

تواند سهم بزرگی در رشد بلوغ فکري و برند و سفرهاي آموزشی مییمي یادگیري زندگی خود به سر مرحله

 دلیل به یافته، توسعه کمتر کشورهاي در. داشته باشد) کنندکه مستقل سفر میمخصوصاً زمانی(فرهنگی آنان 

 ،)سواريدوچرخه و رويپیاده ایمن مسیر فقدان مثالً( مدرسه تا خانه مسیر در والدین توسط شدهدرك ایمنی ضعف

 نقلیه وسایل با بزرگترها یا والدین همراهی با اکثراً و شده محدود مدرسه به خانه از کودکان انفرادي سفرهاي

گوش هستند و در بیشتر موارد هیچ آموزان کوچکتر، اغلب بازيدانشعالوه بر این،  .]2[ گیردمی صورت موتوري

  ].3[ دیدي نسبت به خطرات ترافیکی ندارند

آموزان انتخاب شیوه سفر دانش) گیران اصلیتصمیم(شناختی والدین هاي روانسازي ویژگیرو، بررسی و کمیاز این

ي خـودروي شخصـی در مقابـل سـایر     منظور یافتن عوامل روانی موثر بر تصمیم والدین در انتخاب شیوهدبستانی به

و سرویس مـدارس امـري جـذاب و ضـروري     روي، وسایل حمل و نقل همگانی هاي فعال و پاك همچون پیادهشیوه

  .است

  

   پیشینه تحقیق - 2

ي سفرهاي تحصیلی حاکی از تاثیر برخی المللی و داخلی در زمینهبسیاري از تحقیقات و مطالعات معتبر بین

مثل سن، جنسیت، وضعیت شغلی والدین، درآمد، وضعیت (آموزان والدین و دانش اجتماعی -متغیرهاي اقتصادي

مثل فاصله خانه تا مدرسه، دسترسی به سیستم حمل و نقل (هاي محیطی و بافت شهري ، ویژگی)درومالکیت خو

شناختی والدین ها و عوامل روانآموزان و ارتباط احتمالی این نتایج با نگرانیي سفر دانشدر انتخاب شیوه )همگانی

  ).1جدول (هستند 
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  هاي برخی از تحقیقات گذشته سفر تحصیلیسازي و سایر ویژگیمدل ، گروه سنی، روشمطالعاتمروري بر  . 1جدول 

  سازيروش مدل  Phsyc  گروه سنی  محل مطالعه  روش گردآوري داده  سال  مطالعه

  لوجیت  خیر  آموزان ابتداییدانش  لندن  پرسشنامه کتبی  1998  ]2[

  آماري توصیفی  خیر  ساله 12تا  4گروه سنی   استرالیا  مصاحبه تلفنی  2001  ]4[

  لوجیت  خیر  ساله 12تا  6  آمریکا  پرسشنامه کتبی  2003  ]5[

  لوجیت دوتایی  خیر  12تا  9سال و  6تا  5  ملبورن استرالیا  پرسشنامه کتبی  2006  ]6[

  لوجیت دوتایی  خیر  سوم تا پنجم ابتدایی  کالیفرنیا آمریکا  پرسشنامه کتبی  2006  ]7[

  لوجیت چندگانه  خیر  سال 18کمتر از   آمریکا  پرسشنامه کتبی  2008  ]8[

  لوجیت دوتایی  خیر  ساله 18تا  5  آمریکا  پرسشنامه کتبی  2008  ]9[

  لوجیت دوتایی  خیر  ساله 13تا  11  لندن، اونتاریو کانادا  پرسشنامه کتبی  2009  ]10[

  لوجیت چندگانه  خیر  ساله 11تا  9  بریتانیا نورفولک  پرسشنامه کتبی  2010  ]11[

  لوجیت دوتایی  خیر  ساله 16-12  فالندرز  پرسشنامه کتبی  2012  ]12[

  لوجیت چندگانه  خیر  ابتدایی-مدارس دولتی  تهران  پرسشنامه کتبی  2012  ]13[

  توصیفی، لوجیت  خیر  ابتدایی و راهنمایی  هلند و فالندرز  پرسشنامه کتبی  2013  ]3[

  لوجیت چندگانه  خیر  دبیرستانی  یونان  مصاحبه حضوري  2014  ]14[

  ايلوجیت آشیانه  خیر  راهنمایی و دبیرستان  تهران  پرسشنامه کتبی  2015  ]15[

Phsyc  :شناختیبررسی کردن اختصاصی متغیر روان 

  

والدین در سفرهاي تحصیلی یاد کرده و بررسی  هايها و نگرشتحقیقات، به طور گسترده از اهمیت احتمالی نگرانی

کمتر  تاکنون اما .]18، 17، 16، 13[ کنندآینده پیشنهاد می شناختی را در تحقیقاتسازي این عوامل روانو کمی

- هاي روانصورت تجربی و از طریق ابزارهاي معتبر به منظور ارزیابی ویژگیسازي این عوامل بهبه تعیین و کمی

 1جدول از طور که همان. پرداخته شده است) دبستانی(سن آموزان کمهاي سفرهاي دانششناختی در انتخاب شیوه

شناختی والدین را در بحث انتخاب طور اختصاصی نقش متغیرهاي روانهیچ کدام از مطالعات گذشته بهپیداست 

طور به(شناختی هاي رواناخیراً مطالعاتی در زمینه بررسی و تحلیل ویژگی .اندآموزان بررسی نکردهشیوه سفر دانش

در ) بت به عوامل مختلف ایمنی ترافیک و محیط پیرامونهاي آنان نسمشخص بررسی درك از خطر مردم و نگرش

  ]. 16[ریزي شده است هاي حمل و نقلی بزرگساالن در کشور نروژ پایهاستفاده از شیوه

درصدد بررسی و تحلیل این عوامل ] 20، 19[شده در مطالعات گیري ابزارهاي معتبر استفادهرو با بهرهپژوهش پیش

آموزان دبستانی براي نمونه موردي هاي سفر دانشاجتماعی در انتخاب شیوه -تصاديمتغیرهاي اقبرخی در کنار 

هاي ها نسبت به شیوهرو بدین صورت است که درك از خطرات و نگرانیفرضیه پژوهش پیش. شهر رشت است
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شده ریزيها نسبت به ایمنی ترافیک طبق نظریه رفتار برنامههاي رفتار سالمتی و نگرشمختلف سفر طبق مدل

ها مثل خودروي شخصی در مقابل سایر شیوه(ي سفر تحصیلی بر رفتار والدین نسبت به انتخاب شیوه توانندمی

در ادامه به بررسی مفهوم و تعریف این . فرزندان اثرگذار باشد) روي و وسایل حمل و نقل همگانیسرویس، پیاده

  . شودپرداخته می شناختیعوامل روان

  

  خطردرك از  - 1- 2

، درك از خطر مفهوم ).داد تعریف شده استضرب احتمال بروز رویداد در شدت رخحاصل( با توجه به مفهوم خطر

صورت براي نمونه، درك از خطر در رانندگی به. شودهاي مختلف بشري را شامل میذهنی مهمی است که فعالیت

پذیري در رویارویی با یک بدین ترتیب آسیب. تفسیر ذهنی از خطر در شرایط مختلف ترافیکی تعریف شده است

پذیرتر افرادي که در مواجهه با یک خطر مشخص، خود را آسیب. خطر مشخص، مفهوم اساسی درك از خطر است

یعنی احتمال زیادي براي مواجهه با خطر براي خود قائلند و در صورت بروز خطر، صدمات شدیدتري را (دانند می

  ]. 21[از خطر بیشتري دارند ، درك )براي خود متصورند

  : اندزا در تحقیقات درك از خطر معنادار یافت شدهطور کلی، دو عامل به عنوان متغیرهاي برونبه

  ارزیابی ذهنی از احتمال یک حادثه ناخواسته یا منفی  - 1

 ]. 22[ ي شدت حادثه اگر یک رخداد اتفاق افتد قضاوت درباره - 2

  

  نگرانی -2- 2

نگرانی اشاره ]. 22[شود وقوع تعریف می انتظار یا پریشانی در نتیجه دلهره یا در) ذهنی(روحی نگرانی یک اضطراب 

- که درك از خطر به منطق، عقالنیت و عکسهاي حسی افراد نسبت به خطرات دارد، در حالیالعملبر غریزه، عکس

به هنگام (ي یک خطر واقعی دن دربارهفکر کر]. 16[هاي شناختی اشاره دارد العمل به منظور کنترل خطر و ارزیابی

خطر از منظر احساسی ]. 23[گردد  باعث ایجاد نگرانی شده و از این رو، یک منبع خطر مهم تلقی می) اضطراب

پاسخ به خطرات واقعی و شرایط خطرناك در نتیجه تاثیرات مستقیم احساسی است که شامل نگرانی، ) نگرانی(

  . ترس، وحشت و اضطراب است

  

  ایمنی ترافیک يدرباره نگرش -3- 2

 عامل سه توسط )جا رفتار انتخاب شیوه سفردر این(ریزي شده، قصد انجام یک رفتار طبق نظریه رفتار برنامه

 یعنیدر نگرش،  .]24[ شودبینی میپیش) شدهدرك رفتاري کنترل و ذهنی رفتار، هنجارهاي به نسبت نگرش(

 مورد در فرد قضاوت به که بخش است؛لذت یا مفید خوشایند، مطلوب، فرد نزد حد چه تا مورد نظر رفتار اینکه
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 نشان 2011 سال در همکاران و روندمو نروژ کشور در ايمطالعه در .]24[دارد  رفتار بستگی پیامدهاي و اثرات

 و مهم همگانیشیوه  مقابل در شخصی هايشیوه از استفاده در ترافیک ایمنی به نسبت افراد نگرش که دادند

 افراد هاينگرش و عقاید نقش بررسی به )TPB( شدهریزيبرنامه رفتار تئوري از اقتباس با هاآن. ]16[است  اثرگذار

همچنین آنها با این فرضیه  .پرداختند) نقلی و شیوه حمل انتخاب تصمیم( افراد انتخاب رفتار بر هانگرش این اثر و

. گذارداثر می) ر انتخاب شیوه سفررفتا(بر رفتار افراد ) باورهاي رفتاري(ها مطالعات خود را آغاز کردند که نگرش

 گردآوري هايداده بر تحلیل و ]20، 19[ مطالعات شدهاعتبارسنجی ابزار از استفاده با )2011(روندمو و همکاران 

شیوه  از استفاده تصمیم بر را ترافیک ایمنی به نسبت نگرش اصلی مؤلفه سه از مؤلفه دو گريپرسش از حاصل شده

 کم ترافیک ایمنی به نسبت را خود دانش فرد یک اگر که بود این از حاکی آنها نتایج. یافتند معنادار نقلی و حمل

 اثرگذار نقلی و شیوه حمل استفاده گیريتصمیم بر ترافیک ایمنی به نسبت فرد آن دانش و نگرش کند، ارزیابی

 در فرد پذیريمسئولیت احساس آنگاه نکند مسئولیت احساس خود ایمنی قبال در فرد یک اگر همچنین. نیست

گیري از چارچوب نظري، رو با بهرهرو، در پژوهش پیشاز این .]16[ ندارد اثر او شیوه سفر انتخاب گیريتصمیم

شناختی موثر والدین بر استفاده از خودروهاي شخصی در هاي روانریاضی ویژگیسازي مدلپرسشگري میدانی و 

  .شودآموزان دبستانی به مدرسه بررسی میسفر دانش

  

  روش تحقیق - 3

 هـاي سـفر  شناختی بر انتخاب شیوه خـودرو در مقابـل سـایر شـیوه    هدف پژوهش جاري بررسی اثر متغیرهاي روان

احتمال تصـادف بـا هرکـدام از    (متغیرهاي مستقل تحقیق شامل درك از خطرات  .است براساس پرسشگري میدانی

هاي مختلف، نگرش نسبت بـه  نسبت به شیوه ، نگرانی)هاهاي سفر و شدت تصادف احتمالی با هرکدام از شیوهشیوه

متغیـر  . وز اسـت آمـ و برخی متغیرهاي کلی خانوار و دانش) پرسش 21استفاده از ابزار معتبر داراي (ایمنی ترافیک 

سازي انتخـاب گسسـته لوجیـت دوتـایی     از مدلرو، از این. ها استوابسته انتخاب شیوه خودرو در مقابل سایر شیوه

هاي همچنین از تحلیل مولفه .شودبراي پرداخت مدل و برقراري ارتباط بین متغیرهاي مستق و وابسته استفاده می

 تعیـین  ايبـر  PCAزیـرا،  . شـود اصـلی متغیرهـاي نگرشـی اسـتفاده مـی     هـاي  نیز براي یافتن مولفه) PCA(اصلی 

اسـتفاده   باشـد،  ناشـناخته  هاآن بین روابط و زیاد بررسی مورد متغیرهاي تعداد کهزمانی در متغیرها تأثیرگذارترین

  .شودمی

  .دهدسازي را نشان میمدل، چارچوب مفهومی روش تحلیل و 1طور کلی شکل به
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  سازي متغیرهاي مستقل و وابسته پژوهش جاريمفهومی از روش تحلیل و مدلچارچوب . 1شکل 

  

  مدل انتخاب گسسته لوجیت -1 -3

بـر  ) اجتماعی معمول -و سایر متغیرهاي اقتصادي(شناختی والدین نقش عوامل روان سازيمدل سازي و جهت کمی

توجه به طبیعت و ماهیت متغیر وابسته، استفاده از خودروي شخصی خانوار در سطح شهر در سفرهاي تحصیلی و با 

 رفتـاري،  هـاي این گونه مـدل  مبناي. شود سازي انتخاب گسسته و مشخصاً مدل لوجیت دوتایی استفاده میاز مدل

 از حاصـل  مطلوبیت سازيبیشینه براساس روبروست، آن با مسافر فرد که مختلف هايگزینه مجموعه بین از انتخاب

 صورت این به دارد، گزینه بستگی آن مطلوبیت گزینه به هر انتخاب احتمال. است استوار هاگزینه هر یک از انتخاب

  ):  1رابطه ( ]25[شود  می بیشتر آن انتخاب احتمال ،)نسبت به سایرین(یک گزینه  با افزایش مطلوبیت که

 )1(  ��(�) = ����� ≥ ���             ∀� ≠ � , ∈ ��� 

 :آن در که

 �توسط فرد  �  گزینهاحتمال انتخاب = (�)��

 �فرد  براي  � گزینه تصادفی مطلوبیت= ���

 �فرد  براي موجود هاي گزینهمجموعه =  ��

اسـت   شـده  تصادفی تشکیل جزء و معین جزء دو از گزینه هر مطلوبیت تصادفی شود که تابع در این مدل فرض می

  :)2رابطه (

)2(  ��� = ��� +  ���              
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  : آن در که

 � فرد براي �  گزینه مطلوبیت معین و گیري اندازه قابل بخش= ���

  � فرد براي � گزینه مطلوبیت تصادفی و گیري اندازه غیرقابل بخش= ��� 

شود، که با و یکسان فرض می توزیع مستقلتابع مطلوبیت داراي توزیع مقدار حدي با ) (بخش نامعین و تصادفی 

مـدل لوجیـت   ( nتوسـط فـرد   ) بین دو گزینـه ) (1(ي یک  در نظر گرفتن توزیع گامبل، تابع احتمال انتخاب گزینه

  . ]25[شود  تعریف می) 3(ي  به صورت رابطه) دوتایی

  : آن در که

 )3(  1

1 2
1

n

n n

V

n V V

e
P

e e


  
Vn1 :فرد يبرا 1 نهیگز تیمطلوب تابع n 

Vn2 :فرد براي 2 نهیگز تیمطلوب تابع n  

Pn1 :فرد يبرا 1 نهیگز انتخاب احتمال n 

شـود کـه بیـانگر    ي مقدار احتمال اسـتفاده مـی  به منظور تعیین اهمیت هر یک از متغیرهاي توضیحی مدل، از آمار

درصد بـه عنـوان حـداکثر خطـاي قابـل       5بیشتر مطالعات، در . میزان احتمال عدم ارتباط بین نمونه و جامعه است

-ي مـدل به منظور مقایسه. ]26[درصد نیز قابل قبول ذکر شده است  10شود اما قبول این آماره در نظر گرفته می

اخته شده نسب بـه  هاي سي میزان بهبود مدلدهندهشود که نشاني خوبی برازش استفاده میهاي مختلف، از آمار

2از آماري . یکدیگر است
0)معـادل بـا   (براي مقایسه مدل با پارامترهاي تخمینی و مدل با ضرایب صفر ) 4ي رابطه

2و از آماري ) حالتی که هیچ مدلی وجود نداشته باشد
c )پارامترهاي تخمینی نیز براي مقایسه مدل با ) 5ي رابطه

  :شوداستفاده می) سهم بازار(و مدل با ضرایب ثابت 

)4(  2
0

( )
1

(0)

LL

LL


  

  
  

)5(  2 ( )
1

( )
c

LL

LL C


  

  
)در این روابط )LL مقدار تابع لگاریتم احتمال تخمین زده شده براي تمامی پارامترها( )LL C   مقدار تابع لگـاریتم

. مقدار تابع لگاریتم احتمال براي مدل با پارامترهاي صفر است LL(0)و) سهم بازار(احتمال تنها براي جمالت ثابت 

دهنـدگی مطلـق مـدل و     گیرد، که مقدار صفر آن حاکی از عدم توضـیح  ها بین صفر و یک قرار میمقدار این آماري

  .]26[ دهندگی کامل مدل است حاکی از توضیحمقدار یک 
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  هاي پژوهشداده -4

بر انتخاب ) اجتماعی متداول -در کنار متغیرهاي اقتصادي(والدین  شناختیهاي روانویژگیمنظور شناسایی نقش به

رشت انتخاب گردیـد کـه از   آموزان دبستانی، نمونه موردي پژوهش حاضر شهر خودروي شخصی در سفرهاي دانش

شـده بـه گـردآوري    طریق طراحی پرسشنامه رجحان آشکار شده و استفاده از برخی ابزارهاي پرسشی اعتبارسـنجی 

آمـوزان اول تـا   محدوده مورد مطالعه شهر رشت و جامعه آماري شامل والدین دانـش . هاي مربوطه پرداخته شد داده

 طراحی شد کـه داراي  اي پرسشنامه در این راستا،. است) رانه و دخترانهپس(سوم ابتدایی مدارس دولتی و غیردولتی 

 هـاي درك از خطرات و نگرانی و نگرش و مدرسه به سفر نقلی و حمل هايشیوه ،کلی بخش شامل کلی بخش چهار

با بررسی نواحی مختلف آموزش و پرورش جهت توزیع تصادفی،  .است در سطح شهر ایمنی ترافیک به نسبت والدین

نواحی دوگانه آموزش (ابتدایی شهر  يمدرسه 9 میان 1392 سال ماه اسفند در شدهطراحی پرسشنامه 1078 تعداد

 نـرخ . شـدند  هـا پرسشـنامه  هـاي فرم تکمیل مسئول آموزاندانش والدین طوري کهبه گردید توزیع رشت )و پرورش

-به) درصد کل 68بیش از ( پرسشنامه 735تعداد  آنها پاالیش از پس بود که درصد 80 تقریباً هاپرسشنامه تبازگش

   .شد شناسایی معتبر سازيمدل و تحلیل منظور

  

  نامهپرسش -4-1

هاي مشخصات کلی خانوار، هاي مختلفی است که شامل بخششده مطالعه حاضر داراي بخشنامه طراحیپرسش

ایمنی  يدربارههاي والدین و نگرش استفاده حمل و نقلی، ارزیابی خطر و نگرانی والدین در حمل و نقلهاي شیوه

هاي اقتصادي و اجتماعی در کنار برخی در ابتداي پرسشنامه مشخصات کلی خانوار از جمله ویژگی. است ترافیک

آموزان میزان استفاده الدین دانشدر بخش دوم از پرسشنامه از و. مشخصات کلی دیگر مورد پرسش قرار گرفت

روي به هاي سفر به مدرسه براي فرزندان خود شامل سرویس مدرسه، خودروي شخصی خانوار، پیادههرکدام از شیوه

روي با دوستان، اتوبوس خط واحد، تاکسی مسافربر روي با همراهی والدین، پیادهآموز به مدرسه، پیادهتنهایی دانش

در بخش سوم از . ذکرنشده در یک هفته گذشته براي رفتن به مدرسه مورد پرسش قرار گرفت هايو یا سایر شیوه

درك از  .هاي حمل و نقلی پرداخته شدهاي والدین نسبت انواع شیوهپرسشنامه به بررسی درك از خطر و نگرانی

ابزار . ها استشامل دو زیر بخش ازریابی احتمال تصادف و شدت حادثه اتفاقی با هرکدام از شیوه خطر

برگرفته شده است احتمال تصادف ) 2011(که از مطالعه روندمو و همکاران  و نگرانی شده درك از خطراعتبارسنجی

احتمال ) 1(تایی از هاي حمل و نقلی فارغ از گزینه انتخابی توسط والدین در مقیاسی لیکرت پنجبا هر کدام از شیوه

همچنین در صورت بروز حادثه . خیلی زیاد مورد پرسش قرار گرفت احتمال تصادف) 5(تصادف خیلی کم تا 

احتمال ) 1(تایی از شدت حادثه هاي حمل و نقلی در مقیاسی لیکرت پنجاحتمالی، شدت حادثه با هر کدام از شیوه
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سش مورد پرخیلی زیاد  )5(خیلی کم تا  )1(و نگرانی نیز از احتمال تصادف خیلی زیاد ) 5(تصادف خیلی کم تا 

  ]. 16[قرار گرفت 

 يدرباره والدین نگرش ارزیابی به ]19،20[ مطالعات شدهاعتبارسنجی ابزار از استفاده با پرسشنامه آخر بخش در

هاي این ابزار از طریق جلسات همفکري و بازبینی افراد مسلط به زبان ضمناً پرسش .شد پرداخته ترافیک ایمنی

 5 مقیاس یک با سواالت به نسبت والدین مخالفت یا موافقت میزان ابزار این در. انگلیسی به زبان فارسی ترجمه شد

 مسئله اما است، مهم ایمنی " همچون سوال 21 .شد سنجیده موافق کامالً) 5( تا مخالف کامالً) 1( از لیکرت تایی

 در بیشتري مسئولیت دولت و دارند وجود ایمنی به مربوط مقررات و قوانین " ،".است مقصد به رسیدن مهمتر،

 ،".کنند مسئولیت احساس آن به نسبت باید نیز دیگران که است موضوعی ترافیک، ایمنی" ،".ندارد تصادف قبال

 پرسیده آموزاندانش والدین از ".است شدنجریمه از پرهیز رانندگی، و راهنمایی قوانین از پیروي دلیل مهمترین"

  .شد

  

 سازينتایج تحلیل و مدل - 5

ایمنـی   يدربـاره  والـدین هـاي  و نگـرش هاي نگرانیتحلیل نقش متغیرهاي درك از خطر،  حاضر يمطالعه از هدف

در ادامـه نتـایج تحلیـل     .دبستانی به مدرسـه اسـت   آموزانسفر دانش انتخاب شیوه خودروي شخصی دربر ترافیک 

ایمنی ترافیـک و   يدربارهها نگرشهاي اصلی ، درك از خطر و نگرانی، تحلیل مولفههاي کلیآماري توصیفی ویژگی

  .سازي لوجیت آورده شده استمدل

  

  نتایج تحلیل آماري توصیفی -5-1

 8/78آموزان پسر، درصد نمونه والدین دانش 5/49دهد که نتایج تحلیل آماري توصیفی مشخصات کلی نشان می

. درصد مادران داراي گواهینامه رانندگی هستند 3/67درصد پدران و  3/93آموزان از مدارس دولتی، درصد دانش

تا سوم  آموزان نمونه، به ترتیب، پایه اولدرصد از دانش 3/30و  1/29، 5/40دهد که نتایج همچنین نشان می

یا (درصد خانوارها، به ترتیب، فاقد خودروي شخصی، داراي یک، دو و سه  8/0و  8/9، 2/67، 2/22دبستان؛ و 

هاي مختلف سفر به مدرسه، سرویس مدرسه را والدین از میان شیوه .ی تحت تملک هستندخودروي شخص) بیشتر

 2/22با (خودروي شخصی خانوار . اندهاي سفر براي فرزندان خود انتخاب کردهبیشتر از سایر شیوه) درصد 9/55با (

- روي با همراهی والدین و پیادهادهآموز، پیروي به تنهایی دانشهاي پیادهدر اولویت دوم قرار داشته و شیوه) درصد

  ).2 شکل(درصد هستند  9/18آموز با دوستان مجموعاً داراي سهم روي دانش

اي خاص و شدت حادثه احتمالی درصورت شامل ارزیابی احتمال تصادف با شیوه(تحلیل آماري بخش درك از خطر 

آموزان به هاي سفر به مدرسه دانشریک از شیوهه يدربارههاي والدین و نگرانی) هادادن با هرکدام از شیوهرخ
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والدین، احتمال تصادف ) 44/1(هاي نتایج حاکی از این است که نگرانی. داده شده استنشان  2جدول در مدرسه 

ها کمتر درك در استفاده از شیوه خودروي شخصی نسبت به سایر شیوه) 90/1(و شدت تصادف احتمالی ) 59/1(

به تنهایی بیشترین مقدار ) 58/4(آموز روي دانششده در پیادهها، مقدار نگرانی دركکلیه شیوهاز میان . شودمی

هاي غیر خودروي شخصی در هاي بیشتري در شیوهدهد که درك از خطر و نگرانینتایج توصیفی نشان می. است

  .شهر رشت وجود دارد که ممکن است بر تصمیم انتخاب شیوه والدین اثرگذار باشد

 

  
  )مشاهده 735از (آموزان دبستانی نمونه پژوهش شده و نشده در سفر به مدرسه دانشهاي استفادهفراوانی شیوه. 2شکل 

  

 PCAنتایج  -5-2

 )PCA( هاي اصلیروش تحلیل مؤلفه اي والدین نسبت به ایمنی ترافیک،هنگرشهاي اصلی به منظور یافتن مولفه

عوامل از ضریب آلفاي ) اعتمادپذیري(منظور بررسی پایایی به. انجام شدبه همراه چرخش متعامد واریماکس 

استفاده ) KMO(از آزمون بارتلت  اصلیهاي کرونباخ و همچنین براي بررسی کفایت نمونه در انجام تحلیل مؤلفه

به تحلیل عاملی اکتشافی  SPSS.21افزار اده از نرمها نخست با استفنگرش اصلیهاي در تعیین مؤلفه. ]27[ شد

ها پرداخته جنس و مرجع ابزارها به تایید و مطابقت عاملهمهاي همگون، و سپس با شناسایی پرسشپرداخته 

 پذیري شخصیي مسئولیتهاي اصلی نگرش نسبت به ایمنی حاکی از وجود سه مؤلفهنتایج تحلیل مؤلفه. استشده

است  )مولفه سوم(آگاهی در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و اولویت جابجایی در مقابل ایمنی، )مولفه اول(

 .بدست آمد 774/0هاي اصلی است،  مؤلفه تحلیلانجام  ينمونه برا یتکفا دهنده نشانکه  KMO مقدار). 3جدول (

 5/0که امتیاز عاملی آن بزرگتر از شد اصلی درنظر گرفته می  چنین یک متغیر اولیه درصورتی عضو یک مؤلفه هم

  .)پرسش داراي شرایط بودند 12( بود
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  )5تا  1مقیاس لیکرت (هاي مختلف سفر به مدرسه شده شیوهدرك از خطر و نگرانی درك *میانگین و انحراف معیار. 2جدول 

  ي سفر به مدرسهشیوه
  درك از خطر

  نگرانی
  شدت احتمالی حادثه احتمال تصادف

  )01/1( 21/2  )97/0( 18/2  )88/0( 93/1  مدرسهسرویس 

  )76/0( 44/1  )91/0( 90/1  )78/0( 60/1  خودروي شخصی خانوار

  )83/0( 58/4  )95/0( 38/4  )06/1( 29/4  روي به تنهاییپیاده

  )97/0( 58/1  )18/1( 15/2  )85/0( 63/1  روي با والدینپیاده

  )00/1( 28/4  )04/1( 06/4  )10/1( 95/3  روي با دوستانپیاده

  )16/1( 53/2  )01/1( 18/2  )01/1( 86/1  اتوبوس واحد

  )14/1( 02/3  )99/0( 65/2  )96/0( 44/2  تاکسی مسافربر

  .دهد اعداد داخل پرانتز مقدار انحراف معیار را نشان می* 

  

 یرتفسها و  هاي اصلی از دیگر مؤلفه ها براي تعیین مؤلفه استفاده از شکست یژه وو یرنمودار مقاد پس از بررسی

اولین . دهند مجموع را توضیح می درصد از واریانس 470/50سه مؤلفه نهایی . گردید شناسایی مؤلفه اصلی 3 یج،نتا

 یداخل یهمبستگ یبضر يعامل دارا ینا داد، یکل را نشان م یانساز وار درصد 707/22شده،  مؤلفه اصلی استخراج

پذیري شخصی در ي مسئولیتپرسش درباره 6این عامل متشکل از  .است یکه مقدار قابل قبول باشد یم 749/0

از  متشکلدوم  عامل. پذیري شخصی نامیدمسئولیترا  عامل ینا توان میرو  یناز ا. قبال ایمنی خود و دیگران است

این عامل داراي ضریب همبستگی داخلی . دهدع را توضیح میدرصد از واریانس مجمو 050/15پرسش است که  4

 715/12عامل سوم که . است اولویت جابجایی در مقابل ایمنیاست و جنس این عامل از نوع 575/0قابل قبول 

گاهی در استفاده از وسایل حمل و نقل آدهد شامل دو پرسش که از جنس درصد از واریانس مجموع را توضیح می

  .دارد 641/0ضریب همبستگی داخلی این عامل مقدار قابل قبول . تشکیل شده استبود  عمومی
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 PCAآموزان دبستانی نسبت به ایمنی ترافیک به روش هاي والدین دانشهاي اصلی نگرشساختار مؤلفه. 3جدول 

  يبار مؤلفه    

  سوم  دوم  اول  به ایمنی ترافیکشاخصی از میزان موافقت یا مخالف والدین نسبت اجزاي مؤلفه به عنوان   ردیف

    803/0  .اي است که براي من خیلی اهمیت داردجلوگیري از حوادث، مسئله  15

    683/0  .کنمشخصاً در قبال ایمنی دیگران احساس وظیفه می  14

    663/0  .ایمنی ترافیک، موضوعی است که دیگران نیز باید نسبت به آن احساس مسئولیت کنند  16

    620/0  .من مراقبت از ایمنی همیشه مهم استبه نظر   13

    599/0  .دانمتالش بیش از حد در جهت ایمنی خودم را بسیار ارزشمند می  17

    599/0  .مهم است که مسئوالن، دیگران را به رفتار ایمن تشویق کنند  18

   734/0   .ایمنی مهم است، اما مسئله مهمتر، رسیدن به مقصد است  9

   676/0   .ایستدقوانین ایمنی حمل و نقل رعایت شود، جامعه از حرکت باز میاگر تمام   8

   667/0   .کندشرکت حمل و نقلی که از نظر اقتصادي سودآور باشد، بهتر از شرکتی است که بیشتر به مسایل ایمنی توجه می  3

   544/0   .بازگو کردن تخلفات رانندگی دیگران وجهه خوبی ندارد  7

  847/0    .هاي مفیدي پیرامون ایمنی در وسایل حمل و نقل عمومی دارمدانسته  21

  813/0    .در هنگام استفاده از وسایل نقلیه عمومی، مراقبت از ایمنی خود را به خوبی بلد هستم  20

  715/12 050/15 707/22  )درصد واریانس توضیحی(سهم عاملی 

  641/0 575/0 749/0  )کرونباخ α( داخلی همبستگی ضریب

  KMO= 0.774؛  وسایل حمل و نقل عمومی آگاهی در استفاده از: مؤلفه سوم  /اولویت جابجایی در مقابل ایمنی: مؤلفه دوم /  پذیري شخصیمسئولیت: مؤلفه اول 

  

  مدل لوجیت و بحث بر نتایج  -5-3

سرویس (هاي سفر شیوه سفر به مدرسه به دو دسته با خودروي شخصی خانوار و سایر) هايشیوه(هاي گزینه

) NLOGIT.4مدل در  100بیش از (نتایج پرداخت  .تقسیم شد) هاروي، تاکسی، اتوبوس و دیگر شیوهمدرسه، پیاده

- هاي سفر دانشي سایر شیوهي خودروي شخصی خانوار در مقابل گزینهي شیوهمدل لوجیت دوتایی انتخاب گزینه

 مادر اگر"براي مثال، (اي صورت پیوسته، دوگانه، تعداد و رتبهیرها بهاثر انواع متغ )4جدول (آموزان دبستانی 

 اگر ،1= کی اگر ،0= باشد داشته خودرو صفر خانوار اگر" ،"0=باشد نداشته اگر ،1=باشد داشته یرانندگ نامهیگواه

احتمال " ،0"=اینصورت، در غیر 1=ورزش کننداگر والدین در هفته کمتر از دو ساعت " ،"3=شتریب ای سه اگر ،2=دو

با بار  نگرشیهاي مولفه، ")5(تا خیلی زیاد ) 1(ها، از خیلی کم تصادف و شدت تصادف احتمالی با هرکدام از شیوه

  .سازي آزمایش شددر مدل) موضوع با توجه به ادبیات(ها و ترکیب منطقی آن) عاملی
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آگاهی ،  )مولفه اول( پذیري شخصیمتغیرهاي مسئولیت بودن معنادار از حاکی لوجیت سازيمدل از حاصل نتایج

آموز، نگرانی روي به تنهایی دانشپیاده يدربارهنگرانی  ،)مولفه سوم( حمل و نقل عمومی در استفاده از وسایل

شیوه سرویس مدرسه، شدت تصادف احتمالی خودروي  يدربارهآموز، نگرانی روي با دوستان دانشپیاده يدرباره

نامه رانندگی مادر، فعالیت کم ورزشی والدین و فاصله دارا بودن گواهی خانوار، شخصی خودروي تعدادشخصی، 

  .هاي سفر به مدرسه استشده از خانه تا مدرسه در انتخاب خودروي شخصی در مقابل سایر شیوهزمانی درك
  

والدین  شناختیها براساس متغیرهاي روانسایر شیوه در مقابل استفاده از خودروي شخصی خانوار دوتایی لوجیت مدل نتایج. 4 جدول

  کلی خانوار و متغیرهاي
  سطح معناداري  ضریب  متغیر  گزینه

خانوار
ی 

ص
خ

ش
ي 

خودرو
  000/0  -46/2***  ثابت ضریب  

  001/0  13/1***  "پذیري شخصیمسئولیت "مولفه اول نگرشی 

  000/0  31/3***  خانوار خودروي تحت تملک تعداد

  031/0 79/0**  احتمالی خودروي شخصی شدت تصادف

  029/0  13/2**  دارابودن گواهینامه رانندگی مادر

  019/0  87/1**  والدین) ساعت در هفته 2کمتر از (متغیر مجازي فعالیت کم ورزشی 

ي 
خودرو

غیر از 

خانوار
ی 

ص
خ

ش
  0363/0  99/0**  "وسایل حمل و نقل عمومیاز  آگاهی در استفاده"مولفه سوم نگرشی   

  000/0  - 41/2***  آموزروي به تنهایی دانشپیاده يدربارهنگرانی 

  001/0  - 83/1***  شیوه سرویس مدرسه يدربارهنگرانی 

  001/0 - 19/1***  دوستان باآموز روي دانشپیاده يدربارهنگرانی 

  000/0  - 54/1***  )دقیقه(فاصله زمانی درك شده تا مدرسه 

  

  

  

  

  

  براي سهم مساوي تابع احتماللگاریتم 

  هاي نمونه تحقیقاز سهم گزینهتابع احتمال لگاریتم 

  تابع احتمال در همگراییلگاریتم 

  )بر پایه سهم مساوي(ضریب نکویی برازش 

  )هاي نمونه تحقیقاز سهم گزینه(ضریب نکویی برازش 

15/509 -  

67/315-  

68/371-  

38/0  

27/0  

  .درصد 10و  5و  1سطوح  در معنادارينمایانگر، به ترتیب، :  *، **، *** .1

  

و ) - 41/2(آموز دانش تنهایی به رويپیاده يدربارهمتغیر نگرانی عالمت و مقدار ضریب دهد، نتایج مدل نشان می

حاکی از اثر نگرانی  )غیر از خودرو(ها سایر شیوهي در مطلوبیت گزینه) -19/1(روي با دوستان پیاده يبارهنگرانی در

آموز سفر به مدرسه دانشدر  ي خودروي شخصیشیوهنسبت به  هاسایر شیوهوالدین در امکان کمتر انتخاب کردن 

هاي بیشتري نسبت به سایر از سوي برخی والدین نگرانی آموزدانش ییتنها به رويي پیادهرو در شیوهاز این. است
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. شودمیها خودروي شخصی نسبت به سایر شیوه ياحتمال انتخاب شیوه افزایشوالدین وجود دارد که موجب 

) -83/1ها با ضریب سایر شیوهدر مطلوبیت (شده والدین نسبت به استفاده از سرویس مدرسه متغیر نگرانی درك

تر هستند، به احتمال کمتري ي سرویس مدرسه نگرانحاکی از این باشد که والدینی که نسبت به شیوه تواند می

ي خودروي شخصی، عالمت و مقدار ضریب متغیر شدت تصادف در مطلوبیت گزینه. کنند این شیوه را  انتخاب می

حاکی از این است که با افزایش شدت تصادف، احتمال انتخاب خودرو نسبت به سایر ) 79/0(احتمالی با این شیوه 

 ها ممکن است حاکی از کمار شدن شدت نسبت به احتمال تصادف و نگرانیهمچنین معناد. یابدها کاهش میشیوه

ها توسط والدین در سفرهاي شهري تحصیلی باشد و افراد فقط نسبت به تخمین زدن احتمال تصادف و عدم نگرانی

در شدت تصادف احتمالی درك باالتري دارند، که این ممکن است فقط به دلیل خسارات وارده به خودروي شخصی 

   .تصادفات باشد

- ضریب متغیر مسئولیت. ایمنی ترافیک دو مولفه در مدل نهایی معنادار شدند يدربارهي نگرشی از میان سه مولفه

دهد که با افزایش حس مسئولیت والدین ي خودروي شخصی نشان میدر مطلوبیت گزینه) 13/1(پذیري شخصی 

این . یابدها افزایش میودروي شخصی نسبت به سایر شیوهي خنسبت به ایمنی ترافیک احتمال انتخاب گزینه

سواري، حمل و نقل روي، دوچرخهها مثل پیادهنتیجه ممکن است حاکی از این باشد که والدین نسبت به سایر شیوه

ضریب متغیر . کنندگیرد، ایمنی کمتري احساس میهایی که با همراهی خودشان صورت نمیعمومی و در کل شیوه

هاي مفیدي دهد والدینی که دانستهنشان می )99/0(آگاهی در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی ي مولفه

ها پیرامون استفاده از حمل و نقل عمومی در شهر دارند، به احتمال کمتري از خودروي شخصی نسبت به سایر شیوه

ی که مراقبت از خود در وسایل حمل و نقل این نتیجه حاکی از این است که آن دسته از والدین. کننداستفاده می

  .دهنددانند، به احتمال بیشتري استفاده از خودروي شخصی را ترجیح میخوبی نمیعمومی را به

ي خودروي شخصی نسبت دار در انتخاب شیوههمچنین، تعداد خودروي شخصی خانوار از عوامل تأثیرگذار و معنی

مقدار ضریب تعداد خودروي تحت تملک خانوار . آموزان به مدرسه استهاي سفر در رساندن دانشبه سایر شیوه

ي خودروي شخصی خانوار حاکی از ارتباط مستقیم بین وجود و عالمت مثبت آن در مطلوبیت گزینه) 31/3(

آموزان دبستانی شهر خودروي شخصی در خانوار و افزایش احتمال استفاده از خودروي خانوار در سفرهاي دانش

) 13/2ضریب مثبت (ها داراي گواهینامه رانندگی آموزانی که مادران آندانش .ها استسبت به سایر شیوهرشت ن

مقدار . شوندبه مدرسه رسانده میها سایر شیوههستند با احتمال بیشتري با خودروي شخصی خانوار نسبت به 

ي خودروي هفته در مطلوبیت گزینه و عالمت مثبت متغیر فعالیت ورزشی کمتر از دو ساعت والدین در) 87/1(

- شخصی خانوار ممکن است حاکی از این باشد که والدینی که در طول هفته نسبت به سایر والدین کمتر ورزش می

مقدار و  .روندها به مدرسه میها با احتمال بیشتري با خودروي شخصی خانوار نسبت به سایر شیوهکنند فرزندان آن

ي سایر در مطلوبیت گزینه) -54/1(روي از خانه تا مدرسه شده پیادهي زمانی دركعالمت منفی ضریب فاصله

مثل (هاي سفر ي زمانی از خانه تا مدرسه، احتمال انتخاب سایر شیوهها حاکی از این است که با افزایش فاصلهشیوه
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، با زیاد شدن ]11[با مطالعه مطابق . یابدآموزان نسبت به خودروي شخصی خانوار کاهش میبراي دانش) رويپیاده

ها روي نسبت به سایر شیوهشده خانه تا مدرسه توسط والدین، احتمال انتخاب شیوه پیادهي زمانی دركفاصله

  .یابدکاهش می

 

  گیري و پیشنهاداتنتیجه -7

-در سفرهاي تحصـیلی دانـش   )رويمثل پیاده(جایگزین هاي و کاهش استفاده از شیوه افزایش استفاده از خودروها

گیري استقالل عدم شکلزیست، آلودگی هوا و محیط تراکم ترافیک، همچون اثرات منفی و مخربیآموزان دبستانی 

گزاري بر روي متغیرهاي کردن محققین به بررسی و سیاستهمچنین، تاکنون بسنده .درپی داردرا و چاقی کودکان 

رو، از ایـن . اجتماعی و محیطی تاثیر عملی بر کاهش استفاده از شـیوه خـودروي شخصـی نداشـته اسـت      -اقتصادي

با  احتمال تصادف و شدت تصادف احتمالی(شناختی والدین پژوهش حاضر، قصد در بررسی نحوه اثر متغیرهاي روان

بـر انتخـاب شـیوه خـودروي     ) ترافیـک  ایمنی يدربارهها ها و نگرشها، نگرانی نسبت به کلیه شیوههرکدام از شیوه

در ایـن پـژوهش بـا    . آموزان دبستانی شهر رشت استهاي سفر به مدرسه دانششخصی خانوار در مقابل سایر شیوه

و تحلیـل  ) لوجیـت (سـازي انتخـاب گسسـته    شده و بکارگیري مدلنامه اعتبارسنجیپرسش 1078طراحی و توزیع 

  .شناختی بر استفاده از خودرو پرداخته شدروان به بررسی عوامل )PCA( هاي اصلیمولفه

ي سفر به مدرسـه  هاي والدین بر انتخاب شیوهایمنی ترافیک و نگرانی يدربارهها نگرشدهد، نتایج در کل نشان می

تر هسـتند، بـه احتمـال بیشـتري از     پذیرتر و حساسوالدینی که نسبت به ایمنی مسئولیت. آموزان موثر استدانش

کنند، که این ممکن است به دلیل عدم ایمنی شخصی خانوار براي رساندن فرزندان به مدرسه استفاده میخودروي 

والدینی که نسبت به  .باشد) در صورت عدم همراهی کردن فرزندان(ها شده توسط والدین نسبت به سایر شیوهدرك

دانند، به احتمـال  قل عمومی را بیشتر میکردن از خود در قبال خطرات ترافیکی و ایمنی در وسایل حمل و نمراقب

دهد کـه بـراي کـاهش    این نتیجه نشان می. کنندکمتري از خودرو شخصی براي سفر تحصیلی فرزندان استفاده می

 .استفاده از خودروها در سطح شهر بایستی دانش والدین را نسبت به ایمنـی در حمـل و نقـل عمـومی افـزایش داد     

هرچه نگرانی والدین . ها، نگرانی عامل معناداري در مدل نهایی یافت شدات و نگرانیهمچنین از میان درك از خطر

آموز بیشتر درك شود، احتمـال انتخـاب   روي به تنهایی یا با دوستان دانشهاي فعال سفر مثل پیادهنسبت به شیوه

نگرانـی والـدین نسـبت بـه      دهـد، همچنین نتایج نشان می. شودها کم و احتمال انتخاب خودرو بیشتر میاین شیوه

گزاران، بایسـتی بـراي افـزایش ایمنـی سـایر      بنابراین سیاست. ها کمتر استاستفاده خودروي شخصی از کلیه شیوه

بـا  همچنین . روي، بهبود ایمنی ناوگان عمومی راهکارهایی عملی بیاندیشندها مثل ایجاد مسیرهاي ایمن پیادهشیوه

از جمله  .افزایش دهندتوان می، کارایی و تاثیرپذیري سفرهاي تحصیلی را هانگرانی آگاهی دادن به والدین در زمینه

  .تواند بررسی اثر تجربیات شخصی افراد نسبت به تصادفات در انتخاب شیوه سفر به مدرسه باشدتحقیقات آتی می
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  قدردانی -8

شهر رشت، مدیران و معلمان مدارس و وسیله از همکاري صمیمانه مسئوالن آموزش و پرورش ناحیه یک و دو بدین

 .گرددآموزان و والدین ناشناسی که ما را در انجام این پژوهش یاري نمودند، قدردانی میي دانشهمه
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Abstract  

Using household private cars in school trips cause traffic congestion, air pollution, children 
obesity and lack of maturity and intellectual development of children learning to use active 
modes of travel. So far, researchers’ surveys about only socio-economic and environmental 
variables haven’t been influenced on reducing car use. The present paper want to survey 
parental psychological factors (probability assessment and severity of consequences towards 
all school trips modes, parental worries towards modes and parental attitudes towards traffic 
safety) on household private car choice in primary school trips. A questionnaire was 
designed and 1078 Questionnaires were distributed among Parents of students from grade 
one to three in nine elementary schools (including public and private boys and girls schools) 
in all districts of department of education in January 2014 (Return Rate: 80%) in Rasht. 
Binary logit model (calibrating more than 100 model in NLOGIT.4) were used to survey 
effectiveness and relationships of psychological factors in use of household private car in 
school trips. The results show that parental attitudes towards traffic safety and their worries 
can play important role in reducing household private car use in escort of children to school. 
Promoting safety of some modes like walking and public transportation, increasing parental 
knowledge about traffic safety can be some of applicable policies for reducing probability of 
household private cars choice in school trips. 
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