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چکیده
کاهش مشکالت زیستمحیطی ناشی از حمل و نقل در اهداف مختلف سفر (به ویژه آلودگی هوا ناشی از استفاده از خودروها) در کشوورها
توسعهیافته از اولویتها پژوهشی به شمار می رود .در حالی که در کشور در حال توسعه ایران ،ابعاد فرهنگی و هنجارها زیستمحیطوی در
بحث استفاده از خودروها در سفرها تحصیلی دانشآموزان دبستانی به مدرسه با جزییات الزم شناسایی و کمیساز نشده اسوت .بوا توجوه
به پیچیدگی در فرآیند تصمیمگیر انتخاب شیوه سفر دانشآموزان دبستانی و نقش مهم والدین در ایون تصومیم ،ایون پوژوهش بوا پرسوش از
والدین به تحلیل ارتباط بین هنجارها زیستمحیطی (به ویژه در استفاده از خوودرو شخصوی) آنهوا در کنوار سوایر متییرهوا ا تصواد -
اجتماعی در انتخاب شیوه خودرو شخصی خانوار برا رساندن دانشآموزان دبستانی به مدرسه میپوردازد .بوه ایون من وور پرسشونامها
شامل سه بخش کلی ا تصاد  -اجتماعی ،شیوهها حمل و نقلی سفر به مدرسه و هنجارها والودین نسوبت بوه محویطزیسوت و اسوتفاده از
خودرو شخصی طراحی و به تعداد  1700میان والدین دانشآموزان پایهها اول تا سوم دبسوتان در  4مدرسوه پسورانه و دخترانوه دولتوی و
غیردولتی شهر رشت در اسفند ماه سال  1942توزیع شد .مدل لوجیت دوتایی برا تبیین اثرگذار و ارتباط متییرها هنجار زیسوتمحیطوی
و متییرها ا تصاد  -اجتماعی بر استفاده از شیوه خودرو شخصی خانوار بکار برده شد .نتایج نشان میدهد ،مولفهها هنجار زیسوت-
محیطی والدین از بیل هنجارها شخصی ،دغدغهها ،احساس عذاب وجدان نسبت بوه اسوتفاده از خوودرو و احسواس مسولولیت نسوبت بوه
محیطزیست می تواند نقش مهمی در کاهش استفاده از خودرو شخصی خانوار در رساندن کودکان به مدارس رشت داشته باشد .از ایون رو،
اعمال سیاستهایی از سو مسلولین در جهت آگاهیدادن نسبت به اهمیت مسائل زیستمحیطی و افزایش حس مسولولیت در بوال محویط-
زیست با برنامههایی همچون دعوت والدین به مدارس و یا فرهنگساز در رسانهها میتواند در کاهش اسوتفاده از خودروهوا شخصوی در
سفرها تحصیلی دانشآموزان موثر وا ع شود.
واژگانکلیدی :هنجار زیستمحیطی ،خودروی شخصی ،دانشآموز دبستانی ،لوجیت دوتایی ،پرسشنامه


-1مقدمه 

حد والدین از خودرو شخصی برا رساندن فرزندان به مدارس

بازگشایی مدارس و شروع سفرها تحصیلی و استفاده بیش از

ازجمله دغدغهها زیسوتمحیطوی (همچوون آلوودگی هووا و
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صدا) عالوه بر مشکالت ترافیکی در کالنشهرها ایران است.

به شیوه هوا حمول و نقول غیرموتوور کواهش ،و تمایول بوه

در این میان ،در شهرهایی با کیفیت مطلوب آب و هوایی ،بهره-

خودرو شخصی افزایش مییابد [ .]10,11,12برخی مطالعوات

مند از مواهب طبیعی خداداد و در حوال توسوعها همچوون

نشان دادهاند که با افزایش فاصله مدرسه تا خانه ،شویوههوا

شهر رشت ،استفاده مکرر از شیوهها حمل و نقل موتور (به

موتور (مانند خودرو شخصی خانوار) نسبت به شویوههوا

ویژه خودروها شخصی) در سطح شهر ،زنوگ خطور بورا

غیرموتور بیشتر ترجیح داده میشوند [ .]8,9,13دانوشآمووزان

کیفیت وضعیت هوا و محیط زیست به شمار میرود .عالوه بور

موودارس غیردولتووی تمایوول بیشووتر بووه اسووتفاده از خووودرو

این ،باتوجه به اجبار و من م بودن سفرها تحصیلی ،سن کم

شخصی خانوار دارند که ممکن است به دلیل وضعیت مناسوب

و عدم شکلگیر بلوو فکور و فیزیکوی کودکوان دبسوتانی،

ا تصاد والدین آنها باشد [ .]14همچنین نشان داده شده است

والدین دانشآموزان نقش اساسی در تصمیمگیر شیوه رفت و

که دانشآموزان مدارس دولتی تمایل بیشتر به پیادهرو دارند

آمد فرزندان از خانه به مدرسه ایفا میکنند که باعث پیچیودگی

[ .]15عالوه بر تصادفات ،مشکالت امنیتی دانوشآمووزان ماننود

مضاعف موضوع و لت پژوهشها مربوطه شده است.

خطر بالقوه برخورد با افراد ناشناش و موزاحم در ایون سوفرها،

تاکنون در زمینوه سوفرها تحصویلی ،بیشوتر بوه جنبوههوا

نگرانی والودین را بیشوتر کوردهاسوت [ .]16,17ایون نگرانویهوا

ترافیکی و بافت شهر (راهکارهوا کواهش حجوم ترافیوک)،

موجب شده کوه بویش از  07درصود از والودین بوا اسوتفاده از

سالمت دانشآموزان (تشویق به پیادهرو و دوچرخهسوار ) و

خودرو شخصی و تنها به صود مدرسوه ،فرزنود خوود را در

جنبهها ایمنی شیوههوا حمول و نقلوی و تصوادفات دانوش-

سفرها تحصیلی همراهی کنند [.]18

آموزان پرداخته شده و کمتور بوه جنبوههوا زیسوتمحیطوی و

در مطالعات دیگر با عنووان حفوم محویطزیسوت و بواال بوردن

کمیساز آن توجه شده اسوت [ .]1,2,3,4,5,6بررسوی ادبیوات

کیفیت زندگی شهر و بوا هودف کواهش اسوتفاده از خوودرو

موضوع نشان میدهد که متییرها ا تصاد  -اجتماعی خوانوار

شخصووی در شووهرها ،پژوهشووگران درصوودد شناسووایی ارتبوواط

(مانند وضعیت مالکیت خوودرو ،جنسویت ،سون دانوشآمووز)،

مستقیم و غیرمستقیم هنجارها و ارزشها در استفاده از خوودرو

ویژگیها والدین (همچون تحصیالت والدین ،وضعیت شیلی

شخصی در شهرها بودهاند [ .]19پژوهشگران معتقدند که بورا

پدر و مادر و وضعیت گواهیناموه راننودگی) و برخوی دیگور از

غلبه بر مشکالت ناشی از ترافیک شهرها مانند آلودگی محویط-

ویژگی هوا بافوت شوهر و ایمنوی ترافیوک از جملوه عوامول

زیست ،آلودگیها صوتی و تراکم ترافیک ،کاهش اسوتفاده از

اثرگذار بر استفاده از شیوهها حمل و نقلوی دانوشآمووزان بوه

خودرو باید به طور جد در دستور کار رار گیرد ،در صورتی

مدرسه (به ویژه خودرو شخصی) است .برا نمونوه ،دانوش-

که بسیار از افراد سفر با خودرو شخصی را به خاطر راحتوی،

آموزان دختر تمایل بیشوتر بوه اسوتفاده از شویوه خوودرو

استقالل ،انعطاف و سرعت بیشتر ترجیح میدهند [ .]20بهطوور

شخصی خانواده نسوبت بوه پسوران هومسون خوود دارنود [.]7

کلی ،کاهش استفاده از خودرو یک رفتار به نفع جامعوه لموداد

یارالگادا و همکاران [ ]8مشاهده کردند که مادران شاغل تمایول

میشود ،زیرا این رفتار نیازمند کنترل خودخواهی افراد و برخی

بیشتر برا رسواندن فرزنودان خوود بوه مدرسوه در صوورت

از عالیق شخصی در استفاده از خودرو است [ .]19رفتارها به

تملک خودرو شخصی دارند .در پژوهشی ،مکمیالن ()2779

نفع جامعه در ادبیات محیطزیسوت تحوت عنووان "رفتوار مهوم

نشان داد که والدین با تحصیالت عالی (دانشوگاهی) بیشوتر بوا

محیطزیستی ( " 1)ESBنام گرفته که براسواس آن ،موردم بایود

خودرو شخصی فرزندان را تا مدرسه همراهی میکنند [ .]9از

فداکار ها کوتاهمدتی را بهمن ور حفاظوت از محویطزیسوت،

میان ویژگیها ا تصاد و اجتماعی خانوار ،مالکیت خوودرو،

عالیق طرفداران محیطزیست و جامعه بهجا عالیوق شخصوی

درآمد و بعد خانوار از متییرهوا اصولی در مطالعوات گذشوته
محسوب میشود ،به گونها که با افزایش درآمد خانوار تمایول

)1 Environmentally Significant Behavior (ESB
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خود انجام دهند .اهمیت رفتار مهم محیطزیستی بارها در زمینوه

نسبت به محیطزیست و استفاده از خودرو شخصی بور صود

روانشناسی محیطزیست مورد آزمایش رار گرفته که در بیشتر

و تصمیمگیر استفاده از خوودرو شخصوی در سوفر دانوش-

آنها از دو رویکرد ارزش -مبنا و نقطه ن ر اخال ی استفاده شده

آموزان دبستانی اثرگذار است.

است .در رویکرد اخیر ،مدل فعوالسواز هنجوار ]21[ 2عمودتا
شکل  .1رویکرد مفهومی مقاله جار با الهام از ن ریه رفتار برنامهریز

بکار گرفته شدهاست.

شده آیسن ()1441

باتوجه به ضرورت دغدغهها زیسوتمحیطوی و مفواهیم بواال،
فرضوویه ایوون پووژوهش و نوووآور آن ،وجووود ارتبوواط و اثوور
هنجارها زیستمحیطوی (عوالوه بور متییرهوا متوداول) بور

Attitudes

The current research
approach

استفاده از خوودرو شخصوی خوانوار در سوفر دانوشآمووزان
دبستانی به مدرسه است .بوا توجوه بوه عودم اسوتقالل کودکوان
Behavior

دبستانی ،فرض میشود که والدین تصمیمگیور نهوایی در موورد

Subjective
norms

Intention

رفت و آمد آنها به مدرسه هسوتند .چوارچوب ن ور پوژوهش
جار بخشی از ن ریه رفتار برنامهریز شده اسوت ،کوه و ووع

Perceived
behavior
control

یک رفتار ویژه را مشروط بر اینکه فرد صد انجام آن را داشوته
باشد پیشبینی میکند .طبق این ن ریه ،صد انجوام یوک رفتوار

Fig. 1. The current paper conceptual approach in line with
)theory of planned behavior (Ajzen, 1991

توسط سه عامل (نگرش نسبت بوه رفتوار ،هنجارهوا ذهنوی و
کنتوورل رفتووار درکشووده) پوویشبینووی موویشووود .من ووور
از"هنجارها ذهنی" مقدار فشار اجتماعی درکشده توسط فرد

()1

برا انجام رفتار و به عبارتی بازتاب تأثیر و نفوذ اجتمواعی بور

V n1
Vn2

 e

e
V n1

Pn 1 
e

فرد است .من ور از"نگرش نسبت به رفتار" این است که رفتوار
مورد ن ر تا چه حد نزد فرد مطلوب ،خوشایند ،مفید یا لوذت-

روششناسیپژوهش

-2

بخش است؛ که به ضاوت فرد در مورد آثار و پیامدها رفتوار

برا کمیساز و مدلساز نقوش عوامول هنجوار زیسوت-

بستگی دارد [ .]22برا نمونه ،در سال  2711نشان داده شد که

محیطی (و سایر متییرهوا ا تصواد  -اجتمواعی معموول) بور

نگرش افراد نسبت به ایمنی ترافیوک در اسوتفاده از شویوههوا

استفاده از خودرو شخصی خانوار در سطح شهر در سوفرها

حمل و نقلی شخصی در مقابل شیوه همگانی مهم و اثرگوذار

تحصیلی و با توجه به طبیعت و ماهیت متییر وابسته ،از مودل-

است [ .]23پژوهش جار نیز صد دارد با الهام از این ن ریوه،

ساز انتخاب گسسته و مشخصا مدل لوجیت دوتوایی اسوتفاده

نقش هنجارها زیستمحیطی والدین بر استفاده از شویوههوا

می شود .مبنا این گونوه مودلهوا رفتوار  ،انتخواب از بوین

حمل و نقلی سفر به مدرسه دانوشآمووزان دبسوتانی (بوه ویوژه

مجموعه گزینهها مختلف که فورد مسوافر بوا آن روبروسوت،

خودرو شخصی) در کنار سایر متییرها را بررسی کند .شوکل

براساس بیشینهساز مطلوبیت حاصول از انتخواب هور یوک از

( )1رویکرد مفهومی پژوهش پیشرو را نشان مویدهود کوه بور

گزینهها استوار است .احتمال انتخاب هر گزینه به مطلوبیوت آن

اساس آن ،فرضیه میشود که هنجارها ذهنی درکشده والدین

گزینه بستگی دارد ،به این صورت که با افزایش مطلوبیوت یوک
گزینه (نسبت به سایرین) ،احتمال انتخواب آن بیشوتر مویشوود
(رابطه :)2

)2 Norm Activation Model (NAM
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)(

باشد) و از آمار

C

2

رابطه ( )6نیز بورا مقایسوه مودل بوا

پارامترها تخمینوی و مودل بوا ضورایب ثابوت (سوهم بوازار)9
که در آن:
)(

= احتمال انتخاب گزینه
= مطلوبیت تصادفی گزینه

استفاده میشود:
توسط فرد

) LL(

()0

برا فرد

)L L (0

= مجموعه گزینهها موجود برا فرد

) LL(

2

0  1 

2

c  1 

در این مدل فرض میشود که تابع مطلوبیت تصادفی هر گزینوه

()6

از دو جزء معین و جزء تصادفی تشکیل شده است (رابطه :)2

در این روابط )  L L ( مقدار توابع لگواریتم احتموال تخموین زده

) L L (C

رابطه 9

شده برا تمامی پارامترها،

که در آن:

تنها بورا جموالت ثابوت (سوهم بوازار) و

= بخش ابل اندازه گیر و معین مطلوبیت گزینوه بورا

) L L (C

مقدار تابع لگواریتم احتموال
) L L (0

مقودار توابع

لگاریتم احتمال برا مدل با پارامترها صفر است .مقودار ایون

فرد

آمار ها بین صفر و یک رار میگیرد ،که مقدار صفر آن حاکی
= بخش غیر ابل اندازه گیر و تصادفی مطلوبیوت گزینوه

از عدم توضویحدهنودگی مطلوق مودل و مقودار یوک حواکی از

برا فرد

توضیحدهندگی کامل مدل است [.]25

بخش نامعین و تصادفی (  ) تابع مطلوبیت دارا توزیع مقودار

حد با توزیع مستقل و یکسان فرض میشود ،کوه بوا در ن ور

دادههایپژوهش 
 -3

گرفتن توزیع گامبل ،تابع احتمال انتخاب گزینه یک (( )1بین

بهمن ور شناسایی نقش هنجارها زیسوتمحیطوی والودین (در

دو گزینه) توسط فورد ( nمودل لوجیوت دوتوایی) بوه صوورت

کنووار متییرهووا ا تصوواد  -اجتموواعی متووداول) بوور انتخوواب

رابطه ( )9تعریف میشود [.]24

خودرو شخصی در سفرها دانوشآمووزان دبسوتانی ،نمونوه

که در آن:

مورد این پوژوهش شوهر رشوت انتخواب شود کوه از طریوق

 :Vn1تابع مطلوبیت گزینه  1برا فرد n

طراحی پرسشونامه رجحوان آشوکار شوده و اسوتفاده از برخوی

 :Vn2تابع مطلوبیت گزینه  2برا فرد n

ابزارهووا پرسشووی اعتبارسوونجیشووده بووه گووردآور دادههووا

 :Pn1احتمال انتخاب گزینه  1برا فرد n

مربوطه پرداخته شد .محدوده مطالعه شده شهر رشت و جامعوه

به من ور تعیین اهمیت هر یک از متییرها توضیحی مودل ،از

آمار شامل والدین دانشآموزان اول تا سووم ابتودایی مودارس

پارامتر آمار مقدار احتمال 9استفاده میشود کوه بیوانگر میوزان

دولتی و غیردولتی (پسورانه و دخترانوه) اسوت .در ایون راسوتا،

احتمووال عوودم ارتبوواط بووین نمونووه و جامعووه اسووت .در بیشووتر

پرسشنامها طراحی شد که دارا سه بخش کلی شامل بخوش

ابل بول این آمواره

ا تصاد  -اجتماعی ،شیوهها حمل و نقلی سفر بوه مدرسوه و

در ن ر گرفته میشود اما  17درصد نیز ابول بوول ذکور شوده

هنجارها والدین نسبت به محیطزیست و عوا وب اسوتفاده از

است [ .]25به من ور مقایسوه مودلهوا مختلوف ،از آموار

خودرو شخصی در سطح شهر بود .با بررسی نواحی مختلوف

خوبی برازش استفاده میشود کوه نشواندهنوده میوزان بهبوود

آموزش و پرورش برا توزیع تصادفی ،تعداد  1700پرسشونامه

مطالعات 0 ،درصد به عنوان بیشینه خطا

مدلها ساخته شده نسب به یکودیگر اسوت .از آموار

0

2

طراحیشده در اسفند ماه سال  1942میان  4مدرسوه ابتودایی

رابطه ) )0برا مقایسه مدل با پارامترها تخمینی و مودل بوا

شهر (نواحی دوگانه آموزش و پرورش) رشت توزیع شد شکل

ضرایب صفر (معادل با حالتی کوه هویم مودلی وجوود نداشوته
4 Market share

3 P-value
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( ،)2بهگونها که والدین دانشآموزان مسلول تکمیل فورمهوا

درصورت سفر با خودرو شخصی احساس گناه مویکونم"" ،

پرسشنامهها شدند .نرخ بازگشت پرسشنامهها تقریبا  07درصود

دیگران هرچه میخواهند انجام دهند اموا مون از ن ور اخال وی

بود که پس از پاالیش آنها تعوداد  090پرسشونامه (بویش از 60

متعهدم تا حد امکان کمتر از خودرو اسوتفاده کونم ".از والودین

درصد کل) بهمن ور تحلیل و مدلساز معتبر شناسایی شد.

دانشآموزان دبستانی پرسیده شد.

در ابتدا پرسشنامه مشخصات کلی خانوار از جمله ویژگوی-
ها ا تصاد و اجتماعی در کنوار برخوی مشخصوات محیطوی

 -1-3تحلیل آماری داده

دیگر مورد پرسش رار گرفت .در بخش دوم از والدین دانوش-

نتایج تحلیل آموار توصویفی متییرهوا ا تصواد  -اجتمواعی

آموزان میزان استفاده هرکدام از شیوهها سفر به مدرسه بورا

خانوار (مشخصات کلی) نشان میدهد که  94/0درصود نمونوه

فرزندان خود شامل سرویس مدرسه ،خودرو شخصی خانوار،

والدین دانشآموزان پسر 00/0 ،درصد دانشآموزان از مودارس

موتورسیکلت پدر ،پیادهرو به تنهایی دانشآمووز بوه مدرسوه،

دولتووی 49/9 ،درصوود پوودران و  60/9درصوود مووادران دارا

پیادهرو با همراهی والدین ،پیادهرو با دوستان ،اتوبوس خط

گواهینامه رانندگی هستند .نتایج همچنوین نشوان مویدهود کوه

واحد ،تاکسی مسافربر و سایر شیوهها در یک هفته گذشته برا

 24/1 ،97/0و  97/9درصد از دانشآموزان نمونوه ،بوه ترتیوب،

رفتن به مدرسه مورد پرسش رار گرفت.

پایووه اول تووا سوووم دبسووتان؛ و  4/0 ،60/2 ،22/2و  7/0درصوود
خانوارها ،به ترتیب ،فا د خودرو شخصوی ،دارا یوک ،دو و

شکل  .2مو عیت مدارس انتخابی نمونه پژوهش در شهر رشت

سه (یا بیشتر) خودرو شخصی تحت تملک هسوتند (جودول
.)1
والدین از میان شیوهها مختلوف سوفر بوه مدرسوه ،سورویس
مدرسه را (با  00/4درصد) بیشتر از سایر شیوهها سوفر بورا
فرزندان خود انتخاب کردهاند .خوودرو شخصوی خوانوار (بوا
 22/2درصد) در اولویت دوم رار داشته و شیوهها پیوادهرو
به تنهایی دانشآموز ،پیادهرو با همراهی والودین و پیوادهرو
دانشآموز با دوستان مجموعا دارا سهم  10/4درصد هستند.
بهمن ور تعیین تأثیرگوذارترین متییرهوا و تعیوین مولفوههوا
اصلی هنجارها زیستمحیطی و همچنین استفاده بعود ایون

Fig. 2. Selected school of sample in Rasht

متییرها در مدل انتخاب گسسته (به عنوان متییرها توضیحی)،

در بخش سوم با استفاده از ابزار اعتبارسنجیشوده مطالعوه []19

از روش تحلیل مؤلفهها اصلی که از روشهوا تحلیول چنود

به ارزیابی هنجارها والدین نسبت به محیطزیسوت و کواهش

متییره آمار

است و به وسویله کوارل پیرسوون در سوال 1471

استفاده از خودرو در شوهر پرداختوه شود .در ایون ابوزار میوزان

برا تحلیل اکتشافی داده ها استفاده شد (برا کسب اطالعوات

موافقت یا مخالفت والدین نسبت به سواالت با یوک مقیواس 0

بیشتر راجعبه این روش به [ ]26رجوع نماییود) .نتوایج تحلیول

تایی لیکرت از کامال مخالف تا کامال موافق سنجیده شد .تعوداد

عاملی اکتشافی بوا روش تحلیول مؤلفوههوا اصولی بوه هموراه

 14پرسش همچون " استفاده از خودرو به دلیل سور و صودا و

چرخش متعامد واریماکس در جدول ( )2آورده شده است .به-

دود ،کیفیووت زنوودگی را پووایین موویآورد" " ،خووود را مسوولول

من ور بررسی پایایی (اعتمادپوذیر ) عوامول از ضوریب آلفوا

مشکالت ناشی از استفاده از خودرو میدانم" " ،در موارد که

کرونباخ و همچنین برا بررسی کفایت نمونه در انجام تحلیول

بهجز خودرو شخصوی گزینوه دیگور وجوود داشوته باشود،

مؤلفهها اساسی از آزمون بارتلت ( )KMOاستفاده شد.
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جدول  .1نتایج تحلیل فراوانی متییرها ا تصاد  -اجتماعی نمونه پژوهش

)387 (52.7
)348 (47.3
)163 (22.2
)494 (67.2
)72 (9.8
)6 (0.8
)83 (11.3
)100 (13.6
)5 (0.7
)524 (71.3
)23 (3.1

)1 (0.1
)114 (15.5
)433 (58.9
)186 (25.3

)353 (48
)313 (42.6
)61 (8.3
)8 (1.1
)0 (0

Accessibility to public transport
Yes
No
Number of cars
0
1
2
3 or more
Mother job status
Full time
Part time
Retired
Housewife
Other
Mother education level
Illiterate
Under diploma
High diploma
B.s & higher
Number of children in household
1
2
3
4
5 or more

)364 (49.5
)371 (50.5

)214 (29.1
)229 (31.2
)145 (19.7
)67 (9.1
)80 (10.9

)686 (93.3
)49 (6.7
)436 (59.3
)200 (27.2
)10 (1.4
)13 (1.8
)76 (10.3

)4 (0.5
)155 (21.1
)383 (52.1
)193 (26.2

Pupil gender
Boy
Girl
Parental exercise in week
No
<1hour
1-2hr
2-3hr
>3hr
Father driving license
Has
Not
Father job status
Full time
Part time
Retired
Unemployed
Other
Father education level
Illiterate
Under school diploma
High school diploma
B.s & higher
Mother driving license
Has
Not

)495 (67.3
)240 (32.7
Table 1. Frequency analysis of socioeconomic variables

هم چنین یک متییر اولیه درصوورتی عضوو یوک مؤلفوه اصولی

توضیح میدهد .این عامل دارا ضریب همبستگی داخلی ابل

درن ر گرفته میشد که امتیاز عاملی آن بزرگتر از  7/0بود .پوس

بول 7/090است .جنس این عامل عوا ب استفاده از خودرو

از تعیین مؤلفهها اصلی از دیگر مؤلفوههوا و تفسویر نتوایج9 ،

نامیده شد .عامل سوم که  19/607درصد از واریانس مجموع را

مؤلفه اصلی (وجود سه مؤلفه هنجارهوا شخصوی زیسوت-

توضیح میدهد شامل  9پرسش ،از جنس احساس مسلولیت

محیطی ،عوا ب استفاده از خودرو و آگواهی از مسولولیتهوا

تشکیل شده است .ضریب همبستگی داخلی این عامل مقدار

زیستمحیطوی) شناسوایی شود .مقودار  KMOتحلیول 7/004

ابل بول  7/612دارد.

بدست آمد.
سه مؤلفه نهایی  94/427درصد از واریانس مجموع را توضیح

-5نتایجوبحث 

میدهند .اولین مؤلفه اصلی استخراجشده 27/177 ،درصد از

به من ور بررسی نقش و اثر متییرها هنجار والودین نسوبت

واریانس کل را نشان میداد ،این عامل دارا ضریب همبستگی

به محیطزیست و همچنین سایر متییرها ا تصاد  -اجتمواعی

داخلی  7/040است که مقدار ابل بولی است .این عامل

بر استفاده از خودرو شخصی خوانوار در سوفرها تحصویلی

متشکل از  0پرسش از جنس هنجارها و دغدغهها شخصی

دانشآموزان دبستانی به مدرسه از مدل انتخاب گسسته لوجیت

والدین نسبت به حفم محیطزیست است .عامل دوم متشکل از

دوتایی استفاده شد .به طور که گزینهها (شیوهها ) سفر بوه

 9پرسش است که  16/977درصد از واریانس مجموع را

مدرسه به دو دسته با خودرو شخصی خانوار و سوایر شویوه-
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ها سفر (سرویس مدرسه ،پیادهرو  ،تاکسی ،اتوبوس و دیگر

توجه به ادبیات مربوطه) در مدلساز آزمایش شد .نتایج مودل

شیوهها) تقسیم شد .همچنین نتایج مدل این پوژوهش براسواس

نهایی نشان میدهد ،مؤلفه هنجارها شخصی و دغدغههوا

داده ناهمفزون حاصل از پرسشگر اسوت بوهگونوها کوه هور

والودین نسوبت بوه محوویطزیسوت و اسوتفاده کمتور از شوویوه

پرسشنامه این پژوهش ،توسط والدین هور دانوشآمووز تکمیول

خووودرو شخصووی خووانوار در مطلوبیووت گزینووه خووودرو

شده و اساس پایگاه داده پژوهش و مشاهدات بهمن وور مودل-

شخصی خانوار دارا مقدار و عالمت مثبت  -1/014است .این

ساز  ،خانوار (والدین دانشآموزان) اسوت .جودول ( )9نتوایج

نتیجه نشان میدهد هرچه دغدغهها والدین (همچون احساس

مدل نهایی را نشان میدهد .

گناه ،عذاب وجدان) نسبت بوه اسوتفاده از خوودرو شخصوی

نتایج پرداخت (بویش از  )207مودل لوجیوت دوتوایی انتخواب

بیشتر شود تمایل آنها به انتخاب شویوه خوودرو شخصوی

گزینه شیوه خودرو شخصوی خوانوار در مقابول گزینوه

خانوار در مقایسه با سایر شوهها در سفرها تحصویلی دانوش-

سایر شیوهها سفر دانشآموزان دبستانی جدول ( )9اثور انوواع

آموزان دبستانی خود کمتور مویشوود .وجوود مولفوه آگواهی از

متییرها بهصورت پیوسته ،دوگانه ،تعداد و رتبها (برا نمونه،

مسلولیتها زیستمحیطی در مطلوبیت گزینه سوایر شویوه-

"اگوور مووادر گواهینامووه راننوودگی داشووته باشوود= ،1اگوور نداشووته

ها سفر (به غیر از خودرو شخصی خانوار) با ضریب مثبت

باشد=" ،"7اگر خانوار صفر خودرو داشته باشود = ،7اگور یوک

و مقدار  +7/442حاکی از ایون اسوت ،والودینی کوه نسوبت بوه

= ،1اگر دو= ،2اگر سه یا بیشتر=" ،"9اگر والدین در هفته کمتر

مسائل زیستمحیطی احساس مسلولیت و آگاهی بیشتر دارند

از دو سوواعت ورزش کننوود= ،1در غیوور اینصووورت="" ،7اگوور

به احتمال بیشتر از سایر شیوهها سفر (به غیور از خوودرو

مدرسه دارا سرویس باشد= ،1در غیر اینصورت= ،"7مولفوه-

شخصی) در سفر فرزندان خود به مدرسه استفاده میکنند.

ها زیستمحیطی با بار عواملی) و ترکیوب منطقوی آنهوا (بوا
جدول  .2ساختار مؤلفهها اصلی هنجارها والدین دانشآموزان دبستانی نسبت به محیطزیست بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی
Average

Factor
loading

Measure of norms
Component 1. ' Personal Norms' ( Cronbach's =0.798; explained variance=20.10

2.93
3.37
3.82
3.79
4.04
3.90
3.98

3.41
3.11
3.69
3.11

3.97
4.36
3.96
3.70

1. I do feel guilty when I use the car even though there are other feasible transport
0.763
alternatives available
2. I do feel personally obliged to use the car as little as possible
0.728
3. I feel morally obliged to use the car as little as possible, regardless of what other
0.659
people do
4. I would be a better person if I used more often other transport modes instead of
0.629
the car
5. If I buy a new car, I feel morally obliged to buy an energy-efficient car
0.533
6. I feel obliged to take the environmental consequences of car use into account
0.509
when making travel choices
7.People like me should do whatever they can to minimize their car use
0.504
Component 2. ' Ascription of consequences' Cronbach's =0.748; explained
variance=16.41
Car use takes up a lot of space resulting in less space for cyclists, pedestrians and
0.774
children
Car use is an important cause of traffic-related accidents
0.737
Car use causes exhaustion of scarce resources, such as oil
0.709
Car use reduces urban quality of life due to traffic noise and odour nuisance
0.703
Component 3. ' Awareness of Responsibility' Cronbach's =0.612; explained
variance=13.68
Not just others, like the government, are responsible for heavy traffic, but me too
0.644
In principle, one person cannot decrease the problems of car use
0.643
I feel joint responsibility for the contribution of car traffic to global warming
0.617
I feel joint responsibility for the exhaustion of fossil fuels by car use
0.523
Table 2. Principal component analysis of parental norms towards environment
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همچنین ،تعداد خودرو شخصی خانوار از عوامل تأثیرگذار و

مدارسی که سرویس حمل و نقل دانشآموزان وجود دارد،

معنیدار در انتخاب شیوه خودرو شخصی نسبت بوه سوایر

دانشآموزان با احتمال کمتر

شخصی خانوار

شیوهها سفر در رساندن دانشآموزان به مدرسه اسوت .مقودار

نسبت به سایر شیوهها (بخصوص سرویس مدرسه) در سفر

ضریب تعداد خودرو تحت تملک خانوار ( )9/166و عالمت

خود به مدرسه استفاده میکنند .همچنین عالمت و مقدار

مثبت آن در مطلوبیت گزینه خودرو شخصی خانوار حواکی

 2/004ضریب متییر ایمنی درک شده نسبت به تسهیالت پیاده-

از ارتباط مستقیم بین وجوود خوودرو شخصوی در خوانوار و

رو در گزینه غیر از خودرو شخصی (سایر شیوهها) حاکی

افزایش احتمال استفاده از خودرو خانوار در سفرها دانوش-

از این است که با افزایش ایمنی درکشده تسهیالت پیادهرو

آموزان دبستانی شهر رشت نسبت به سایر شیوهها است.

احتمال انتخاب شیوهها شخصی سفر (مثل خودرو شخصی

نتایج نشان میدهد ،دانشآموزانی که مادران آنها دارا

خانوار) کمتر شده و احتماال سایر شیوهها سفر (مثل پیاده-

گواهینامه رانندگی (ضریب مثبت  )2/020هستند با احتمال

رو ) افزایش مییابد .مقدار و عالمت منفی ضریب فاصله

بیشتر

با خودرو

زمانی درک شده پیادهرو

شخصی خانوار نسبت به شیوهها

از خودرو

از خانه تا مدرسه ( )-1/291در

سرویس مدرسه و پیادهرو به مدرسه رسانده میشوند .متییر

مطلوبیت گزینه سایر شیوهها حاکی از این است که با افزایش

دیگر معنادار در مدل ،متییر مربوط به فعالیت ورزشی و بدنی

فاصله

زمانی از خانه تا مدرسه ،احتمال انتخاب سایر

(فیزیکی) والدین در طول هفته بود .مقدار ( )1/642و عالمت

شیوهها

مثبت متییر فعالیت ورزشی کمتر از دو ساعت والدین در هفته

خودرو شخصی خانوار کاهش مییابد .مطابق با مطالعه [،]11

شخصی خانوار ممکن است

زمانی درکشده خانه تا مدرسه توسط

در مطلوبیت گزینه

خودرو

سفر (مثل پیادهرو ) برا

با زیاد شدن فاصله

دانشآموزان نسبت به

حاکی از این باشد که والدینی که در طول هفته نسبت به سایر

والدین ،احتمال انتخاب شیوه پیادهرو نسبت به سایر شیوهها

والدین کمتر ورزش میکنند فرزندان آنها با احتمال بیشتر

کاهش مییابد .همچنین طبق پژوهشها [ ]1با افزایش فاصله

با خودرو شخصی خانوار نسبت به سایر شیوهها به مدرسه

مکانی یا زمانی احتمال انتخاب شیوهها

میروند .مقدار و عالمت ضریب وجود سرویس مدرسه

احتمال انتخاب شیوهها غیرموتور کاهش مییابد که نتیجه

( )1/410در مطلوبیت گزینه

سایر شیوهها نشان میدهد در

موتور

افزایش و

پژوهش حاضر نیز مطابق با نتیجه پژوهشها ذکرشده است.

جدول  .3نتایج مدل لوجیت دوتایی استفاده از خودرو شخصی خانوار براساس مؤلفهها هنجار زیستمحیطی والدین
و متییرها ا تصاد  -اجتماعی
p-value
0.004
0.002
0.000
0.049
0.008
0.036
0.006
0.001
0.000

Variable
constant
personal norm
Number of cars
Mother driving license
Low exercise in a week
Ascription of responsibility
Having service
Walking safety
)Distance (minute
)LL (0
)LL(C
)LL(B

coefficient
*** -2.88
*** -1.71
*** 3.16
** 2.82
** 1.62
** 0.99
*** 1.91
*** 2.87
*** -1.23
-509.15
-391.20
-350.41
0.31
0.23

Car

Non-car

2

0

2

c

***, **, * = Significance at 1%, 5%, 10% level.

Table 3. Results of binary logit model (car and non- car) with socio-economic and norms variables.
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نتایج کششپذیر مستقیم و عرضی مدل نشان میدهد افزایش

مدلساز

لوجیت دوتایی برا

هنجارها شخصی و دغدغهها والدین نسبت

متییرها

هنجار زیستمحیطی و متییرها

یک درصد

به محیطزیست و استفاده کمتر از شیوه

ا تصاد -

شخصی

اجتماعی بر استفاده از شیوه خودرو شخصی خانوار نشان

شخصی خانوار را

میدهد که مولفهها زیستمحیطی والدین نسبت به استفاده از

 7/06درصد کاهش و احتمال استفاده از سایر شیوهها را 7/10

خودرو در انتخاب این شیوه معنادار و اثرگذار است .همچنین

آگاهی از

دغدغهها ،احساس عذاب وجدان نسبت به استفاده از خودرو و

مسلولیتها زیستمحیطی در مطلوبیت گزینه سایر شیوه-

احساس مسلولیت والدین نسبت به محیطزیست میتواند نقش

خانوار احتمال انتخاب شیوه

خودرو

خودرو

تبیین اثرگذار

و ارتباط

درصد افزایش میدهد .افزایش یک درصد

شخصی خانوار در

ها سفر سبب کاهش  7/90درصد احتمال انتخاب شیوه

مهمی در کاهش استفاده از خودرو

خودرو شخصی خانوار میشود.

رساندن کودکان به مدارس داشته باشد .بنابراین ،اعمال
سیاستها و برنامههایی از سو مسلولین محیطزیست ،حمل و
نقل و آموزش و پرورش در جهت افزایش آگاهی والدین

-6جمعبندیوپیشنهادات
بررسی مسائل و مشکالت زیستمحیطی ناشی از حمل و نقل

دانشآموزان دبستانی نسبت به مسائل زیستمحیطی با برنامه-

(به خصوص آلودگی هوا ناشی از استفاده از خودروها در سطح

هایی همچون دعوت والدین به مدارس و تشریح مسائل

شهرها) در کشورها توسعهیافته و همچنین در حال توسعه از

زیستمحیطی و فرهنگساز

در رسانهها میتواند سیاستی

اولویتها پژوهشی روز به شمار میرود .در کشور ایران نیز،

کمهزینهتر و کاربرد تر نسبت به سایر طرحها

ابعاد فرهنگی و هنجارها زیستمحیطی حمل و نقل در انواع

همچون مدیریت حمل و نقل شهر ( یمتگذار  ،عوارض و

با جزییات الزم

طرح زوج و فرد) به من ور کاهش استفاده از خودرو شخصی

درونشهر

و اهداف مختلف سفرها

در سطح شهرها باشد.

شناسایی و تحلیل نشده است .به ویژه امروزه ،استفاده بیرویه
از خودروها در کالنشهرها
رشت) میتواند هشدار
همچنین سفرها

اجبار

با آب و هوا
برا

مناسب (مانند

-7قدردانی 

کیفیت محیطزیست باشد.

تحصیلی و پیچیدگی تصمیمگیر

بدینوسیله از همکار

سفر کودکان دبستانی موجب شد تا این پژوهش به بررسی
نقش و کمیساز

هنجارها

خصوص استفاده از خودرو

دانشآموزان و والدین ناشناسی که ما را در انجام این پژوهش
یار نمودند ،دردانی میگردد.

ا تصاد  -اجتماعی در

شخصی خانوار در سفرها

تحصیلی بپردازد.
به این من ور پرسشنامها

-8مراجع

شامل سه بخش کلی ا تصاد -
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Abstract:
Reducing the environmental problems caused by transportation in various trip purposes (especially air
pollution caused by cars use) in developed countries is of researches priorities. While in developing countries
such as Iran, cultural aspects and environmental norms in discussing the use of cars in school trips (due to
the complexity of decision making in school trip mode choice) well not identified. So far, in the field of
educational trips have been discussed traffic and urban aspects (Strategies to reduce the volume of traffic),
student’s health (encouraging children towards walking or cycling), traffic safety, accident prevention and
mode use patterns. Also, less attention has been paid to environmental aspects and its quantification in
school trips mode choice. Hence, this study analyses relation of parental norms towards environmental
factors besides socio-economic factors in using schools trips modes of elementary students especially
household private car what has been done in the frame of questionnaire with their parents. 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. The questionnaire has three parts: socio-economic
part, transport modes in school trips and parental norms towards environment and reducing car use. The
questionnaire return rate was approximately 80%. After processing data, 735 questionnaires (more than 68%
of total) were identified for analyzing and valid modeling.
Based on the data achieved from this field questioning, Binary logit model were used to survey effectiveness
and relationships of environmental norms components and socio-economic factors in use of household
private car in school trips. Descriptive statistical analysis of the results of socio-economic variables (general
characteristic of household) shows that 49.5% of observation were parents of boy student, 78.8% of sample
were from public schools, 93.3% of fathers and 67.3% of mothers have driving license. Principal Component
Analysis (PCA), with Varimax Rotation implied, a three-factor structure “personal norms”, “Awareness of
Consequences” and “Ascription of Responsibility” for parental environmental norms. Results show that
parental environmental norms such as personal norms, concerns, feeling guilty about use of car and sense of
responsibility towards the environment can play important role in reducing household private car use in
escort of children to school. Also, direct and cross elasticity of logit model show that an increase of one
percent of personal norms (Parental concerns about the environment and lees using of household private car)
decreases the probability of choosing household private car mode to school by 0.86% and increases 0.15%
choosing others school trips modes. An increase of one percent of awareness of environmental
responsibilities in the utility of other school trip modes decreases 0.38% the probability of choosing
household private car in school trips. Thus, such policies applied by the authorities in order to increasing
parental awareness and sense of responsibility about importance of environmental issues with programs such
as inviting parents to schools or cultural programs in the media can be effective in reducing car use in school
trips.
Keywords: environmental norms, private car, elementary student, binary logit, questionnaire.
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