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  چكيده
ها نيز نهايي در مورد شيوه انتخاب سفر فرزندانشان به مدرسه هستند، شيوه سفر خود آن گيرندگانتصميمدر شرايطي كه والدين 

فزون قادر است ميزان استفاده همونه يك مدل گدهد چاين مقاله نشان مي  هاي سفر فرزندانشان است.تحت تاثير نيازمندي  متقابالً

 خانوار  4000ز ااي متشكل نمونه .نمايد توصيفاز وسايل نقليه همگاني را براي سفرهاي روزانه (كاري و تحصيلي) در سطح خانوارها 

اراي يك د . هر خانوار الزاماًگري قرار گرفتمورد پرسشهاي كاغذي نامهدرصد) با استفاده از پرسش 39/47(با نرخ بازگشت 

درصد) براي سفرهاي كاري و  39نفر از والدين ( 732تنها دهد ها نشان ميفرزند در مقطع ابتدايي بوده است. آمار توصيفي داده

در اين  اند.درصد) براي سفرهاي تحصيلي، سه بار در هفته يا بيشتر از وسيله نقليه همگاني استفاده كرده 11نفر از فرزندان ( 216

سفرهاي نقل همگاني در  ريزي شده براي توصيف استفاده از حمل ووري رفتار رنامهئساختاري با الهام از ت همعادل مقاله يك مدل

، عادت، دسترسي به كنترل  درك شده رفتاريدر استفاده از حمل و نقل همگاني تاكيد دارد.  "قصد"ارائه شد. نتايج بر جنبه  روزانه

خانه تا مدرسه از ديگر عوامل موثر در بروز  درك شده همراهي فرزندان تا مدرسه و فاصلهنقل همگاني،  هاي حمل وساخترزي

  بوده است. استفاده از وسايل نقليه رفتار
 

  شدهريزيتئوري رفتار برنامهحمل و نقل همگاني، سفرهاي روزانه كاري، سفرهاي روزانه تحصيلي، انتخاب وسيله،  هاي كليدي:واژه

  

 مقدمه- 1

در اين مقاله، با ارائه يك مدل همفزون به توصيف چگونگي 

در سفرهاي روزانه نقل همگاني  استفاده از وسايل حمل و

شود. سفرهاي كاري و تحصيلي در سطح خانوارها پرداخته مي

اثرگذاري متقابل ايجادكنندگان دو مورد بررسي قرار گرفته و 

سفر؛ والدين و فرزندان، با در نظرگرفتن همزمان متغيرهاي 

اي از گيرد. چنين ايدهمورد سنجش قرار مي ،مربوط به هر دو

اصلي در گيرندگان گيرد كه اوالً والدين تصميمآنجا شكل مي

 خصوصاً هستند كه اين موضوع درسفرهاي فرزندان  خصوص

- خردساالن دبستاني، كه در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته

هايي به دليل و ثانياً محدوديتداراي قوت بيشتري است اند، 

شود كه رفتار ضروريات سفرهاي فرزندان بر والدين تحميل مي

ند. به عالوه، با تاكيد بر اينكه كرا نيز متاثر مي هاآنسفر خود 

رفتار انتخاب شيوه سفر امري چند وجهي است كه تحت تاثير 

با در نظر گرفتن عوامل متنوعي قرار دارد، اين پژوهش 
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سعي در تبيين اين  ،هاي متفاوتهاي مختلف از گروهمتغيرهاي

موضوع از سويي، و افزايش دقت توصيف متغير وابسته از 

راستا با رويكرد در اين پژوهش همچنين همسوي ديگر دارد. 

نوين مطالعه رفتار انتخاب سفر، متغيرهاي روانشناسي مورد 

نظر از در چنين رويكردي، صرفاند. توجه قرار گرفته

اختصاصي، افراد بر مبناي متغيرهاي  -خصوصيات اجتماعي

مله نگرش فردي و فشارهاي اجتماعي اقدام به روانشناسي از ج

  به همين منظور، تئوري رفتار  نمايند.ري ميبروز رفتا

هاي موفق در زمينه ريزي شده به عنوان يكي از مدلبرنامه

توضيح رفتارهاي منطقي مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از 

اين موضوع خود  ساير متغيرهاي مرتبط بهبود يافته است.

ر تاييدي بر چندوجهي بودن موضوع رفتار انتخاب شيوه سف

  است.

 

 هاروش- 2

افزايش سفرهاي موتوري در شهرهاي بزرگ و در پي آن گرم 

زمين، تراكم شهري، مشكالت ايمني و اضافه وزن  يشدن كره

هاي فيزيكي (خصوصاً در كودكان ناشي از كاهش فعاليت

(Mayne, Auchincloss and Michael, 2015)(  توجه

هاي دوستدار شيوهجهاني را براي تغيير الگوي رفتار سفر به 

و  سواريمحيط زيست مانند حمل و نقل همگاني، دوچرخه

اري براي ذبرانگيخته است. اولين قدم در سياستگ رويپياده

تحقق اين هدف، آشنايي با الگوي رفتار فعلي كاربران است. با 

ترين سهم از زرگبتمركز بر روي سفرهاي روزانه به عنوان 

افراد در  فعلي بررسي رفتارسفرهاي شهري، اين مقاله به 

انتخاب وسيله نقليه همگاني براي انجام سفرهاي روزانه كاري 

 سنتيهاي روش پردازد.خانوارها ميدر سطح و تحصيلي 

  رفتار انتخاب شيوه سفر عموماً بر مبناي رويكرد مطالعه 

هاي ارزيابي كننده ،سازي هستند. در اين رويكرد افرادبيشينه

شوند كه تصميمات را بر اساس ارزيابي فرض ميكامالً منطقي 

  منابع و هزينه مبتني بر متغيرهاي كمي اتخاذ 

در كنار  .(Rasouli and Timmermans, 2014) كنندمي

  براي  ي اخير، روانپزشكي محيطيدر دو دههاين رويكرد، 

بيني رفتار انتخاب شيوه سفر و تعيين متغيرهاي تاثيرگذار پيش

ريزي شده يت به كار گرفته شد. تئوري رفتار برنامهبر آن با موفق

)Ajzen, 1991( سازي هنجار و مدل فعال)Schwartz, 

1981 Howard and( ها در اين رويكرد ترين مدلرايج

هاي مختلفي پيش از اين اين دو مدل در پژوهش جديد هستند.

 (Klöckner, 2010اند برداي قرار گرفتهمورد بهره

Blöbaum,(. ها با افزودن ها، اين مدلدر برخي پژوهش

  متغيرهاي ديگري به مدل اوليه (مانند متغير عادت) تكميل 

). به عالوه براي درك (Siu et al., 2016)اند (براي مثال شده

اين دو مدل  هاي ديگريدر پژوهش ،بهتر رفتار انتخاب شيوه

 (Klöckner, 2010 (ماننداند با هم تركيب شده

Blöbaum,((. عواملي  سنتي،هاي كه در روشدر حالي

 و ، محيطياقتصادي -اجتماعيمتغيرهاي همچون زمان، هزينه، 

واملي مانند عشود، در رويكرد جديد اي در نظر گرفته ميفاصله

هاي فردي، هاي اجتماعي، هنجار، نگرشدرك، ارزش

) و عادت (عمل غير منطقي) مورد يترجيحات (عمل منطق

همانطور كه  .(De Witte et al., 2013) گيردتوجه قرار مي

De Witte et al. (2013)  تاكيد دارد، عوامل مورد توجه در

ها و احتماالت بر مبناي كننده فرصتتعيين سنتيرويكرد 

هستند اما عوامل در رويكرد جديد اثرگذار بر پذيري تحرك

  ها و احتماالت هستند.چگونگي بروز اين فرصت

ها به و در حوزه سفر كودكان به مدرسه، آناز سوي ديگر  

 ,Park, Noland)شان وابسته هستندگيري والدينتصميم

Lachapelle, 2013)  و (Broberg and Sarjala, 

هاي سفرهاي . در مقابل والدين نيز اثرپذير از نيازمندي(2015

ها را نيز متاثر فرزندانشان هستند و همين موضوع شيوه سفر آن

هاي سفرهاي كاري و تحصيلي كه توليدكنندهدر حاليكند. مي

در يك خانوار افراد متفاوتي هستند (والدين و فرزندان)، اما 

ها از سويي و در اختيار داشتن ارتباط متقابل و اندركنش آن

 ,Park, Noland) "گيرنده نهاييتصميم"نقش والد به عنوان 

Lachapelle, 2013)   ،نظر گرفتن در ي ايدهاز سوي ديگر

 هاهمزمان سفرهاي كاري و تحصيلي و متغيرهاي اثرگذار بر آن

كند. مي خلق ،، كه با توضيحات پيشين از يكديگر جدا نيستندرا

اي تا كنون در تحقيقات پيشين مورد بررسي قرار چنين ايده

كند تا با ارائه چنين مدلي، اين پژوهش تالش مينگرفته است. 

از وسيله نقليه همگاني را براي سفرهاي چگونگي رفتار استفاده 

در بخش بعد، نحوه  روزانه كاري و تحصيلي توصيف نمايد.
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ها توضيح داده شده است. سپس ها و مقياسآوري دادهجمع

، مدل به كار گرفته شده معرفي شده است. در بخش نتايج

تخمين مدل آورده شده است و ها و نتايج تحليل توصيفي داده

  شده است. ارائهگيري و نتيجهحث ب ،در پايان

  

 فرايند پژوهش- 3

  هاآوري دادهجمع -1- 3

دبستان مشتمل بر تعداد مساوي مدارس  بيست و چهار   

دخترانه/ پسرانه و دولتي/ غير دولتي در سطح شهر تهران 

  نامه كاغذي در بين پرسش 4000انتخاب شد. تعداد 

   1876آموزان مدارس توزيع شد كه از اين تعداد، دانش

آموزان تكميل و بازگردانده شد نامه توسط والدين دانشپرسش

ها در يك بازه آوري دادهدرصد). جمع 39/47(نرخ بازگشت 

  انجام گرفت. 94اي در فروردين و ارديبهشت زماني سه هفته

  

  هامقياس -2- 3

هاي مختلفي است كه خشنامه مورد استفاده مشتمل بر بپرسش

رو مورد استفاده قرار موارد زير در مطالعه پيشاز اين ميان 

  گرفت:

شده (نگرش، هنجار، ريزيمتغيرهاي تئوري رفتار برنامه -1

، قصد) در خصوص استفاده از وسيله كنترل  درك شده رفتاري

 نقليه همگاني براي سفرهاي كاري و تحصيلي 

 همگانيعادت استفاده از وسيله نقليه  -2

هاي وسايل نقليه همگاني، فاصله تا دسترسي به زيرساخت -3

محل كار/ تحصيل و اينكه اين فاصله (از نظر دوري يا نزديكي) 

شود و همچنين ميزان تشابه زمان شروع و چگونه درك مي

 مسير سفرهاي كاري و تحصيلي

 اقتصادي -خصوصيات اجتماعي -4

همگاني براي تعداد روزهايي در هفته كه از وسايل نقليه  -5

شود و همچنين تعداد ده ميسفرهاي كاري يا تحصيلي استفا

 شود.هفته كه كودكان تا مدرسه همراهي مي روزهاي

، از ريزي شدهسنجش متغيرهاي تئوري رفتار برنامهبراي 

هايي كه پيش از اين توسط ساير محققين مورد استفاده مقياس

گرديد (براي مثال  ، استفادهستقرار گرفته و اعتبارسنجي شده ا

(Bamberg, Rolle, Weber, 2003)( در اين خصوص از .

دهندگان خواسته شد كه يك جواب در طيف پاسخ پاسخ

(كامالً مخالفم)  5(كامالً موافقم) تا شماره  1ليكرت از شماره 

يك  مورددهد كه فرد در نگرش توضيح مي انتخاب نمايند.

 ناخوشايند داردرفتار مشخص چقدر احساس خوشايند/

(Ajzen, 1991) پرسش در مورد اين متغير با استفاده از دو .

براي من، استفاده از وسيله نقليه "مقياس صورت گرفت: 

همگاني از محل فعلي سكونتم در مجموع خوب/خوشايند 

هنجار بيانگر فشار اجتماعي است كه فرد در مورد  ."است

از ين متغير با استفاده كند. اانجام/عدم انجام رفتاري احساس مي

بيشتر كساني كه براي  - 1دو مقياس مورد سنجش قرار گرفت: 

من مهم هستند مرا در مورد استفاده از وسيله نقليه همگاني از 

بيشتر كساني كه براي "و  "كنندمحل فعلي سكونتم حمايت مي

بايست از محل فعلي سكونتم از كنند ميمن مهم هستند فكر مي

، كنترل  درك شده رفتاري ."همگاني استفاده كنموسيله نقليه 

 ادراك فرد از ميزان آساني/دشواري بروز يك رفتار است

(Ajzen, 1991) . دو پرسش مورد سنجش اين متغير نيز با

براي من استفاده از وسيله نقليه همگاني از محل "قرار گرفت: 

 آزادي من براي استفاده از وسيله"و  "فعلي سكونتم آسان است

قصد نشان  ."نقليه همگاني و زمحل فعلي سكونتم باال است

 ,Ajzen)دهد كه چقدر فرد خواهان انجام كاري استمي

من ". سنجش اين متغير از طريق دو پرسش انجام شد: (1991

كنم از محل فعلي سكونتم از وسيله نقليه تصميم دارم/تالش مي

 پاسخ راوانيفمتغير عادت نيز با مقياس  ."همگاني استفاده كنم

 ,Verplanken , Aarts, Knippenberg)  گيري شداندازه

دهندگان خواسته شد كه گيري از پاسخ. براي اين اندازه(1994

مشخص كنند در هر يك سفرها با اهداف خريد خواروبار/ 

ساير خريدها/ ديدار والدين يا دوستان/ رفتن به پارك/ رفتن به 

كنند. در پايان، ل استفاده ميي حمل و نقرستوران از چه شيوه

عادت استفاده از وسيله نقليه همگاني برابر فراواني نسبي 

  انتخاب وسيله نقليه همگاني خواهد بود.

  هاتحليل داده -3- 3

منظور رفع  هيك برداشت آزمايشي بقبل از برداشت اصلي،    

هاي نامه و اصالح نهايي آن انجام شد. برداشتپرسش هايايراد
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دهندگان مشخص شد و از سواالت با مصاحبه با پاسخ ناصحيح

ي آلفاي كرونباخ براي اصالحات الزم اعمال گرديد. محاسبه

ها همگي دهد پرسشنامه نهايي نشان ميها در پرسشمقياس

تر يا بزرگتاند (همگي براي استخراج متغيرها مناسب بوده

پس از  آورده شده است. 1). نتايج در جدول 850/0 مساوي با

ها و تشكيل پايگاه داده، رفتار استفاده از وسيله برداشت داده

سازي نقليه همگاني براي سفرهاي روزانه با استفاده از مدل

معادله ساختاري توصيف گرديد و تخمين مدل با استفاده از 

  صورت پذيرفت. 22بسته نرم افزاري آموس گرافيك 

  

  آلفاي كرونباخ. 1جدول

  تردد با وسيله نقليه  متغير

  850/0  نگرش

  898/0  هنجار

  848/0  كنترل  درك شده رفتاري

  /.872  قصد

  

  مدل پيشنهادي -4- 3

نشان داده  1مدل مفهومي استفاده شده در اين پژوهش در شكل 

ريزي برنامهي اصلي اين مدل از تئوري رفتار شده است. هسته

شده برداشت شده است. در مركز مدل، قصد استفاده از وسيله 

 كنترل  درك شده رفتارينقليه همگاني توسط هنجار، نگرش و 

 كنترل  درك شده رفتاريد. عالوه بر قصد و وشميتخمين زده 

بيني ريزي شده مستقيماً منجر به پيشكه در تئوري رفتار برنامه

شود، اثرات وسيله حمل و نقل همگاني ميرفتار استفاده از 

فاصله درك شده تا محل كار/ تحصيل، فاصله احتمالي عادت، 

تا اولين زيرساخت حمل ونقل همگاني، همراهي فرزندان تا 

بر مدرسه، تشابه زمان آغاز و مسير سفرهاي كاري و تحصيلي 

همانطور كه در شكل نشان داده  رفتار مورد بررسي قرار گرفت.

اند: است، چهار دسته متغير در اين مدل تجميع شدهشده 

ريزي شده، متغيرهاي مربوط به متغيرهاي تئوري رفتار برنامه

سفر تحصيلي كودكان، متغيرهاي محيطي و متغير عادت. از اين 

تا مدرسه به هر دو دسته متغيرهاي درك شده ميان، متغير فاصله 

  متعلق  يطيمربوط به سفر تحصيلي كودكان و متغيرهاي مح

سازي رفتار استفاده از وسيله نقليه همگاني، براي مدل باشد.مي

 شاخصمورد استفاده قرار گرفت.  انتخاب همگاني شاخص

 & Klocknerانتخاب خودروي شخصي پيش از اين توسط 

Blöbaum   معرفي شد و مورد استفاده قرار گرفت

(Klöckner, Blöbaum, 2010) .انتخاب همگاني  شاخص

انتخاب خودروي شخصي تعريف شد. بدين  شاخصنيز مشابه 

، فراواني نسبي تعداد دفعات استفاده شاخصاين مقدار ترتيب 

از وسيله نقليه همگاني به تعداد سفرهاي انجام گرفته خواهد 

انتخاب همگاني سفرهاي تحصيلي و  هايشاخصبود. مجموع 

 شاخصاستفاده قرار گرفت.  كاري به عنوان متغير وابسته مورد

همراهي نيز به طور مشابه بر اساس فراواني نسبي تعداد دفعات 

همراهي كودكان در طول سفر تحصيلي نسبت به تعداد 

  سفرهاي تحصيلي كودكان محاسبه و در مدل مورد استفاده 

  قرار گرفت.
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كار: فاصله تا  -همگاني؛ فاصلههاي حمل و نقل ؛ دسترسي: دسترسي به زيرساختكنترل درك شده رفتاري.: ر.دك.

تا محل تحصيل؛ همراهي: شاخص همراهي ؛ تشابه: تشابه زمان شروع و  درك شده مدرسه: فاصله-محل كار؛ فاصله

  مسير سفر كاري و تحصيلي

  . مدل مفهومي پيشنهادي1شكل 

 نتايج- 4

  تحليل توصيفي -1- 4

 53آموزان و درصد دانش 37ها، بر اساس تحليل توصيفي داده

(با  04/40ميانگين سن والدين  اند.درصد والدين مرد بوده

سال (با  65/9آموزان ) و ميانگين سن دانش54/6انحراف معيار 

درصد والدين داراي  1/55) بوده است. 09/2انحراف معيار 

دهندگان اعتقاد دارند درصد پاسخ 39شغل تمام وقت هستند. 

متوسط درآمد يك خانوار متوسط كه داراي درآمدي كمتر از 

درصد اعتقاد دارند درآمدي  1/38كه تهراني هستند در حالي

درصد  9/5 معادل درآمد يك خانواده متوسط تهراني دارند.

درصد داراي  2/75دهندگان خودروي شخصي نداشتند و پاسخ

ايرين بيش از يك خودروي اند. سيك خودروي شخصي بوده

افراد نيز داراي گواهينامه رانندگي  9/89اند و شخصي داشته

 56 اند.افراد نيز داراي گواهينامه رانندگي بوده 9/89 اند.بوده

فرزندشان را چهار روز يا بيشتر در طول دهندگان درصد پاسخ

درصد فرزندانشان را تا مدرسه  9/17كنند و هفته همراهي مي

دهندگان زمان شروع و درصد از پاسخ 54 كنند.ي نميهمراه

مسير سفرهاي تحصيلي و كاري را مشابه يا خيلي مشابه ارزيابي 

حمل و نقل ها به درصد اعالم كردند دسترسي آن 82اند. كرده

 39نفر ( 732همگاني خوب يا خيلي خوب است. اما تنها 

ي درصد) برا 11نفر ( 216درصد) براي سفرهاي كاري و 

سه روز يا بيشتر در هفته از وسايل نقليه سفرهاي تحصيلي 

درصد) از  8نفر ( 164كه كنند. قابل ذكر آناستفاده ميهمگاني 

يا بزرگتر  2 )عادتمقياس فراواني پاسخ (دهندگان داراي پاسخ

  اند.از آن بوده

  

  تخمين مدل -2- 4

. گرديدبراي تخمين مدل از روش بيشينه درستنمايي استفاده     

گزارش شده است. همانطور كه در  2نتايج در جدول شماره 

اين جدول نشان داده شده است، دو مسير (فاصله تا محل 

و تشابه زمان  رفتار استفاده از وسيله نقليه همگاني، >>كار

رفتار استفاده از  >>شروع و مسير سفرهاي كاري و تحصيلي

ساير اند. ار نبودهد) به لحاظ آماري معنيوسيله نقليه همگاني

دار و داراي ضرايب و عالئم منطقي مسيرها همگي معني

 نگرش

 هنجار

 ر.دك.

 قصد

 شاخص

 انتخاب همگاني

 عادت

 همراهي تشابه

 دسترسي

 كار-فاصله

 -فاصله

 مدرسه

ريزي شدهمتغيرهاي تئوري رفتار برنامه  

 متغيرهاي مربوط به سفر تحصيلي كودكان

محيطي متغيرهاي  
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و د. قصد به طور مطلوبي توسط هنجار، نگرش شونميارزيابي 

ي توصيف شده است. اين موضوع كنترل درك شده رفتاري

 Ajzenريزي شده توسط در تئوري رفتار برنامه است كه

دسترسي به  شده بود. قصد و پس از آن پيشنهاد (1991)

ترين تا مدرسه، قوي درك شده هاي همگاني و فاصلهزيرساخت

كنترل  هاي استفاده از وسيله نقليه همگاني شناخته شد. معرف

در توصيف رفتار استفاده از وسيله نقليه  درك شده رفتاري

همگاني هم به شكل مستقيم و هم به شكل غيرمستقيم با واسطه 

عادت استفاده از وسيله نقليه  دار نشان داده شد.قصد معني

  اي در دار نشان داده شد. چنين نتيجههمگاني نيز معني

هاي پيشين نيز دريافت شد. به عالوه همراهي فرزندان پژوهش

نيز به طور معكوس بر رفتار استفاده از وسيله نقليه همگاني 

هاي برازش مدل در شاخص اثرگذار نشان داده شده است.

رده شده است. قابل ذكر است كه شاخص آو 3جدول شماره 

2χ هاي مبتني بر آن مانند و ساير شاخصRMSEA  به  

هاي پژوهش (مانند داده هاي بزرگ حساس هستندنمونه

حاضر). بنابراين يك شاخص برازش معقول به عنوان يك 

 Klöckner and)شود شاخص برازش قابل قبول پذيرفته مي

Blöbaum, 2010).  

  

 بحث- 5

ي در هاي اين پژوهش ايدهاساس نتايج بدست آمده، دادهبر 

نظرگرفتن هر دو نوع سفر را در يك مدل واحد با استفاده از 

كند. چنين ارتباطي بين هاي مربوط به هر دو حمايت ميمعرف

ها بر يكديگر با در نظر اين دو سفر و اثرگذاري متقابل آن

ت. اين موضوع گرفتن ارتباط افراد در يك خانوار منطقي اس

خصوصاً در مورد فرزندان كوچك (با سن دبستان) بيشتر مورد 

انتظار است چرا كه تصميمات مربوط به سفرهاي آنان توسط 

 ,Park, Noland and Lachapelle)شود والدين اتخاذ مي

هاي اين پژوهش همچنين توانايي توصيف قصد داده .(2013

 درك شده رفتاريكنترل  را با متغيرهاي نگرش، هنجار و 

ها همچنين بر توانايي . اين داده(Ajzen, 1991)حمايت كرد 

براي توصيف رفتار  كنترل  درك شده رفتاريمتغيرهاي قصد و 

شده  ريزيبرنامهتاكيد كرد. موضوعي كه در تئوري رفتاري 

بر اساس نتايج بدست  مطرح گرديد. Ajzen (1991)توسط 

بيني رفتار انتخاب در پيشترين معرف آمده، متغير قصد قوي

وسيله نقليه همگاني شناخته شد. كه اين موضوع تاكيد بر جنبه 

كنترل  درك مبتني بر تصميم رفتار مورد مطالعه دارد. به عالوه 

بيني اثرگذاري مستقيم و غيرمستقيم را در پيش شده رفتاري

دار نشان ) با ضريب معني651/0رفتار (وزن رگرسيون كل= 

شده ريزياين موضوع نيز در تئوري رفتار برنامه داده است.

دار اما عادت نيز ضريب معني است. مورد تاكيد قرار گرفته

كوچكي را به خود اختصاص داده است. با يادآوري نتايج 

ي مورد مطالعه اين پژوهش مقياس تحليل توصيفي، نمونه

اني فراواني پاسخ بسيار ضعيفي را در استفاده از وسيله نقيه همگ

با استفاده از نتايج تخمين براي ساير اهداف نشان داده است. 

افراد معموالً از وسيله نقليه شود كه گيري ميمدل چنين نتيجه

 كنند مگر به ندرت و در سفرهاي روزانه.همگاني استفاده نمي

دار اما داراي ضريب منفي همراهي كودكان تا مدرسه نيز معني

ي كه هر چه همراهي كودكان تا نشان داده شد. به اين معن

مدرسه بيشتر باشد، استفاده از وسيله نقليه نقليه همگاني كمتر 

هاي حمل و نقل همگاني خواهد بود. دسترسي به زيرساخت

(رتبه سوم  هاي قوي متغير وابستهبيني كنندهيكي ديگر از پيش

شناسايي شد. هرجا  )كنترل  درك شده رفتاريپس از قصد و 

، باشدتر هاي وسيله نقليه همگاني قابل دسترستكه زيرساخ

تر خواهد بود. فاصله استفاده از وسايل نقليه همگاني محتمل

دار نشان درك شده بين خانه تا مدرسه با عالمت منفي معني

نظر از فاصله خانه تا محل داده شده است. بدين معنا كه صرف

رسه تمايل كار، والدين در شرايط فاصله دور بين خانه تا مد

دهند. كمتري براي استفاده از وسيله نقليه همگاني نشان مي

ضريب مربوطه به متغير تشابه زمان و مسير سفرهاي كاري و 

معني كه عليرغم تشابه معني نشان داده شد. بدينتحصيلي نيز بي

زمان و مسير سفرهاي كاري و تحصيلي، اين موضوع در استفاده 

  تاثير است.از وسايل نقليه همگاني بي
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  زده شده از مدل پيشنهادي. پارامترهاي تخمين2جدول

      B  انحراف معيار  P_Value β  

  200/0  ***  022/0  244/0  قصد  >--   نگرش 

  605/0  ***  032/0  737/0  قصد  >--   هنجار

  621/0  ***  031/0  757/0  قصد  >--    ر.دك.

  533/0      1  *2نگرش  >--   نگرش

  136/0  ***  082/0  34/0  1نگرش  >--   نگرش

  630/0      1  2هنجار  >--   هنجار

  384/0  ***  052/0  495/0  1هنجار  >--   هنجار

  554/0      1  2ر.دك.  >--   ر.دك.

  950/0  ***  051/0  73/0  1ر.دك.  >--   ر.دك.

  789/0  ***  007/0  834/0  شاخص انتخاب همگاني   >--   قصد 

  072/0  004/0  007/0  019/0  همگانيشاخص انتخاب    >--   عادت 

  -239/0  ***  004/0  -038/0  شاخص انتخاب همگاني  >--   فاصله تا مدرسه 

  162/0  ***  008/0  336/0  شاخص انتخاب همگاني  >--    ر.دك.

  804/0      1  1قصد  >--   قصد

  790/0  ***  031/0  992/0  2قصد  >--   قصد

  -118/0  ***  012/0  -127/0  شاخص انتخاب همگاني  >--   شاخص همراهي 

  001/0  965/0  0  0  شاخص انتخاب همگاني  >--   فاصله تا محل كار

  023/0  368/0  004/0  004/0  شاخص انتخاب همگاني  >--   تشابه 

  381/0  ***  006/0  089/0  شاخص انتخاب همگاني  >--   دسترسي 

  اند.كار گرفته شدههايي هستند كه براي تخمين متغير مربوطه به ها مربوط به خرد مقياس* شماره

  

  هاي برازش مدل پيشنهادي. شاخص3جدول

Χ  برازش نيكويي شاخص
2 *345/579  

  CFI  ***99/0  شاخص برازش مطلق

  RMSEA  *057/0  شاخص برازش تطبيقي
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 گيرينتيجه- 6

ي بين والدين و فرزندان و اثرگذاري بر اساس ارتباط ويژه

ي سفر، اين مطالعه به ها در خصوص انتخاب شيوهمتقابل آن

بررسي رفتار استفاده از وسيله نقليه همگاني براي سفرهاي 

روزانه كاري و تحصيلي به طور همزمان در يك مدل پرداخته 

ي مطالعه همزمان مدل ارائه شده در اين پژوهش، ايده است.

 سفرهاي تحصيلي و كاري را براي توصيف رفتار استفاده از

خاستگاه اين ايده، اثرگذاري وسيله نقليه همگاني حمايت كرد. 

ها و در متقابل والدين و فرزندان در مورد انتخاب شيوه سفر آن

گيري براي هر دو سفر نظر گرفتن اين اصل است كه تصميم

شود و فرزندان در اين خصوص داراي توسط والدين انجام مي

تني بر قصد اين رفتار ها بر وجهه مبتحليل استقالل نيستند.

كه متغير قصد كه توسط سه متغير اكيد نمودند به طوريت

گردد، بيني ميپيش كنترل درك شده رفتاريهنجار و  ،نگرش

نمونه  ترين معرف در توصيف رفتار شناسايي شد.به عنوان قوي

در خصوص  ضعيفيمورد مطالعه در اين پژوهش، عادت 

براي سفرهاي با اهداف غير استفاده از وسيله نقليه همگاني 

اين  قابل ذكر است تحصيلي و كاري نشان دادند. با اين حال

هاي قبلي (مانند ژوهشپت آمده در سپژوهش نتايج مشابه بد

(Ching-Fu and Chao, 2011)داري ) را در خصوص معني

است: والديني كه  تكرار كردهمتغير عادت در بروز رفتار را 

اند، عادت بيشتري در استفاده از وسيله نقليه همگاني داشته

تمايل بيشتري در استفاده از وسايل نقليه همگاني براي سفرهاي 

همانطور كه  كاري خود و تحصيلي فرزندانشان نشان دادند.

Klockner & Blöbaum )2010(  در نظرگرفتن متغيرهاي

اند، مدل رفتار پيشنهاد كرده را در مدل جامع تعيين محيطي

پيشنهادي پژوهش حاضر نيز، متغيرهاي دسترسي به 

دار شناسايي كرد: معنيرا هاي حمل و نقل همگاني زيرساخت

تر هاي حمل و نقل همگاني آسانهر چه دسترسي به زيرساخت

بوده است، استفاده از آن بيشتر شده است. به عالوه هر چه 

رتر ادراك شود، تمايل براي استفاده از تا مدرسه دو هفاصله خان

كنترل  شده است. همچنين  نقل همگاني كمتر وسيله حمل و

ي ميزان آساني/ دشواري دهندهكه انعكاس درك شده رفتاري

غير بروز يك رفتار است، هم به طور مستقيم و هم به طور 

موثر مورد مطالعه ي قصد بر بروز رفتار واسطه ابو مستقيم 

همراهي فرزندان تا مدرسه با عالمت به عالوه  شد.شناسايي 

دار شناسايي شد. والديني كه فرزندانشان را تا مدرسه منفي معني

دهند براي سفرهاي روزانه از وسايل كنند ترجيح ميهمراهي مي

اين تحليل همچنين، اثرگذاري  نقليه همگاني استفاده نكنند.

مله متغيرهاي هاي متفاوت از جمتغيرهاي مختلف از دسته

، )كنترل  درك شده رفتاري(شامل هنجار، نگرش،  روانشناسي

(فاصله درك شده تا مدرسه، فاصله تا  متغيرهاي محيطي

- در دسته بندي، عادت و هاي حمل و نقل همگاني)ساخترزي

- ديگر متغيرهاي مربوط به والدين و متغيرهاي مربوط به دانش

صله درك شده تا (همراهي فرزندان تا مدرسه، فا آموزان

را نشان داده است كه اين موضوع تاكيدي بر چند  مدرسه)

جانبه بودن موضوع انتخاب شيوه سفر است كه پيش از اين نيز 

 در مدل جامع تعيين رفتار مورد بحث قرار گرفته بود

(Klockner & Blöbaum, 2010).  
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