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  ده یچک

در آن ها شده  یش وزن و چاقیر، سبب افزاینوجوانان و جوانان در چند سال اخ یکیزیف يت هایکاهش فعال
 .انبار آن به خود جلب کرده استیز يامدهایپل یرا به دل سیاست گذارانو  ین امر توجه جوامع  علمیا. است

تواند  یم یلیتحص يدر سفرها يو دوچرخه سوار ياده رویحمل و نقل فعال از جمله پ يوه هایاستفاده از ش
 يسفرها یبررس يدر راستا. دانش آموزان باشد يروزانه  یکیزیف يت هایاز فعال یانجام بخش يبرا یفرصت
ک یبه تفک شده يطبقه بندو  یبه صورت تصادف مدرسه 92پرسشنامه در  4700 ش ازیدانش آموزان ب یلیتحص
-ياطالعات اقتصاد و در نتیجه شدع یتوزتهران  يشهردار يمنطقه 22محل سکونت در  يت و منطقه یجنس

ن مطالعه با یدر ا .شد يجمع آور% 72خانوار با درصد بازگشت  3441 یلیتحص يسفرها يوهیو ش یاجتماع
از دانش آموزان  %45فعال، مشاهده شد که  یحمل و نقل يوه هایدر احتمال انتخاب ش یتیتفاوت جنس یبررس

کنند و  یفعال استفاده م یحمل و نقل يوه هایبرگشت از ش ياز آن ها در سفرها% 52رفت و  يدختر در سفرها
. باشد یشتر میپسر ب رفت و برگشت در دانش آموزان يسفرها يب برایبه ترت% 46و % 39ن درصدها از یا

ت خودرو در خانوار و یش مالکیافزاش زمان سفر، یر افزاینظ ییرهاییمقاومت دانش آموزان دختر در برابر متغ
  .افت شدیشتر یاز دانش آموزان پسر ب فعال یحمل و نقل يوه هایاده از شاستف يمنطقه برا یتوپوگراف

  
 ، پرسشنامه فعال ینقلحمل و  يوه هایش ،یلیتحص يسفرها : يدیکلمات کل 
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  مقدمه -1

 ياسـتگذاران و پژوهشـگران را در رشـته هـا    یتوجـه س جوانـان و نوجوانـان    یکیزیف يت هایکاهش فعال
از  یکـ یزیف يت هـا یـ از کـاهش فعال  یناش يامدهایپ. به خود معطوف کرده است یقیو تحق یمتفاوت علم

ن یـ ا. ]1[ ش اسـت یعت در حال افـزا ردر حال توسعه، به س يژه در کشورهایو اضافه وزن به و یجمله چاق
ل ین کشـورها تبـد  یـ در ا یسـالمت مهم  يت هایاز جوامع و مقابله با آن به اولو ياریر بسیبانگیمشکالت گر

 ينـه  یدر زم يمطالعـات گسـترده ا   یت سـالمت جهـان  یـ ل اهمیـ ر به دلیدر چند سال اخ. ]2[ شده است
مطالعـات نشـان داده   . ]5و4، 3[ مختلف جهان صورت گرفته است يدر کشورها یاضافه وزن و چاق یبررس

ان یشر یخون، گرفتگ یش چربیش فشارخون، افزایابت نوع دوم، افزایر دینظ ییها يماریکه احتمال بروز ب
  .]6[ باشد یشتر میکه دچار اضافه وزن هستند ب یو آسم در دانش آموزان

بلکـه در   یدانش آموزان نـه تنهـا در مطالعـات مربـوط بـه سـالمت       یکیزیف يت هایکاهش فعالت یاهم
ش یمطالعـات نشـان داده انـد کـه افـزا     . حایز اهمیت اسـت ز ین يشهر يزیو برنامه ر مطالعات حمل و نقل

 دانش آموزان یکیزیف يت هایش فعالیبا افزا یلیتحص يفعال در سفرها یحمل و نقل يوه هایاستفاده از ش
  .م داردیمستق يرابطه ا ]9[ بدن يش سطح مصرف انرژیو افزا ]8[ 1یتوده بدنب یضر، با کاهش ]7[

 جوانـان و نوجوانـان   يدر روز برا یکیزیف يت هایقه فعالیدق 60با توجه به آنکه به طور متوسط حداقل 
و دوچرخـه   ياده رویـ پ يوه هـا ی، اسـتفاده از شـ  ]10[ ه شده اسـت یتوص بهبود سالمت آن ها  يدر راستا

ه یتوصـ  یکـ یزیف يهـا  تیـ از فعال یانجام بخش يمناسب برا یتواند فرصت یم یلیتحص يدر سفرها يسوار
نوجوانـان در   یوع اضـافه وزن و چـاق  یاز شـ  یقـ یران آمـار دق یدر ا. دانش آموزان باشد يروزانه برا يشده 

گـزارش  % 3/21زان اضافه وزن در دانـش آمـوزان شـهر تهـران    یم ،یک بررسیباشد و تنها در  یدسترس نم
 اسـت  یا چـاق یـ نفـر دچـار اضـافه وزن     1نفر،  5باً از هر یکا، تقریر آمرد سه،یدر مقام مقا. ]11[شده است 

بـا   یلیتحصـ  يفعال در سـفرها  یحمل و نقل يوه هایاستفاده از ش یبررس يبرا ین مطالعه کوششیا .]12[
ن یت موضـوع، نبـود چنـ   یـ بـا توجـه بـه اهم   . وه استین شیدر احتمال انتخاب ا یتیتمرکز بر تفاوت جنس

داده  ين مطالعـه بـا جمـع آور   یانجام ا يبرا. انجام آن را دو چندان کرده است يزهیدر تهران انگ یمطالعات
 يگسـتره (رسـتان یو دب ییخانوار از دانش آموزان مقطع راهنمـا  3441 یطیو مح یاجتماع-ياقتصاد يها

 یحمل و نقلـ  يوه یرها در انتخاب شیین متغیک از ایر هریتأث یدر شهر تهران، به بررس) سال 12-17یسن
  .رداخته شدپ یلیتحص يفعال توسط خانوارها در سفرها

  
 

                                                             
١ BMI(Body Mass Index) 



 

 

  نیشیبر مطالعات پ يمرور -2

  نفوس  يریمشخصات وابسته به آمارگ -1.2 

 .اسـت  پیشـین فعال در مطالعات  یحمل و نقل يوه هایت در انتخاب شیپراهم يرهاییسن از جمله متغ
حمـل و نقـل فعـال     يوه هـا یاستفاده از شـ به ل یش سن تمایکه با افزااست از مطالعات نشان داده  یبرخ

ش سـن  یبـا افـزا   ان کـرده انـد کـه   یمتفاوت داشته و ب يافته ایگر ید یمطالعات. ]14و 13[ابدی یکاهش م
ر و ییـ ن متغیان ایم یند مطالعه همبستگت در چیدر نها. ]15[ ابدی یوه کاهش مین شیل استفاده از ایتما

  .]16[ افت نشده استیفعال  یحمل و نقل يوه هایاستفاده از ش
مثال، تفاوت در  يبرا. باشد ات مختلفمطالع در يجوامع آماراز تفاوت در  یتواند ناش ین تفاوت ها میا

و  ]14[ سـال  10-12مطالعات دانش آموزان  یکه برخ يمورد مطالعه به گونه ا ينمونه ها یسن يگستره 
ش سـن متفـاوت   یقرار داده اند، برداشت محققـان را از افـزا   یرا مورد بررس ]17[ سال14-18گر ید یبرخ

شـود، همچنـان    یدر نمونه ها مشاهده نم ین تفاوت سنیاز مطالعات که ا ین حال در برخیبا ا .کرده است
منطقـه   یطـ یو مح یعوامل اجتماع یگوناگون توان به ین تفاوت را میا. ]16[ شود یده میداختالف نتایج 

 ینوجوانـان مـ   ،کایاالت متحده آمریاز کشورها  مانند ا ی، در برخمثال به عنوان. مورد مطالعه نسبت داد ي
بـه   سال را 16ل دانش آموزان بزرگتر از یتمااین امر که  ،ل استفاده کنندیاز اتومب یسالگ 16توانند از سن 
ران یـ از جمله ا ییکشورها ين سن برایکه ا یدر حال .فعال کاهش دهد یحمل و نقل يوه هایاستفاده از ش

   .ابدی یش میسال افزا 18ک به یو بلژ
 يسـفرها  يفعال بـرا  یحمل و نقل يوه هایرگذار در انتخاب شیتأث يرهاییت از جمله متغیر جنسییمتغ

از  ياریبسـ . قـرار گرفتـه اسـت    ین مـورد بررسـ  یشـ یباشد که به طور گسترده در مطالعات پ یم یلیتحص
فعـال   یحمـل و نقلـ   يوه هایبه استفاده از ش يشتریل بین نشان داده اند که دانش آموزان پسر تمایمحقق

تفـاوت را  ن یـ ا نیز وجـود دارنـد کـه    ين وجود مطالعات محدودیبا ا .]18و17[ را دارند ياده رویژه پیبه و
قـرار   ین مـورد بررسـ  یشـ ین تفـاوت در مطالعـات پ  یاز ا یمتأسفانه عوامل ناش. ]15و14[ کنند ید نمییتأ

  .نگرفته است
  

  یاجتماع-يمشخصات اقتصاد - 2.2

 يرهـا ییاز جمله متغ ،انه خانوارهایت خودرو و درآمد ماهیاز جمله مالک ،یاجتماع-ياقتصاد يرهاییمتغ
تـاثیر  از مطالعـات   یبرخـ . ]19[ هسـتند  یلیتحصـ  يحمـل و نقـل در سـفرها    وهیرگذار در انتخاب شیتأث

 يوه هـا یل به استفاده از شیتمارا بر  ]22و14 [وسیله نقلیه ت یو مالک ]21و20، 14[خانواردرآمد معکوس 



 

 

ـ  یمنف یو همکارانش همبستگ 1الرسناست که  یاین در حال. داده اندحمل و نقل فعال نشان  ن درآمـد  یب
در . ]23[ نـد ه اافتیبرگشت از مدرسه  يتنها در سفرهارا فعال  یحمل و نقل يوه هایاستفاده از شار و وخان

را در احتمـال اسـتفاده از    ]25[ ت خودرویو مالک ]24[ ر درآمدییدو متغتاثیر  نیز از مطالعات یخبرمقابل 
  .تایید نکردند یلیتحص يحمل و نقل فعال در سفرها يوه هایش

 يوه هـا یل استفاده از شین و تمایالت والدیزان تحصیر میین متغیب یمنف یمطالعات همبستگ یدر برخ
  .]20[ اثر خوانده شده است یر بیین متغیگر اید یو در برخ] 27و26[حمل و نقل فعال گزارش شده است

حمـل و   يوه یک خانه در احتمال انتخاب شـ یفرزندان در  يا وجود پدر و مادر براین که آیدر رابطه با ا
ک مطالعـه  یو تنها  ]28[رگذار ندانسته اندیر را تأثیین متغیا ید گفت مطالعاتیبا ،رگذار استینقل فعال تأث

 يوه هـا یبـه اسـتفاده از شـ    يشتریل بیتما ،کنند یم یا مادر زندگی که با پدر یدانش آموزان دارد یمان یب
  .]13[ دهند یفعال از خود نشان م یحمل و نقل

  
  يمشخصات شهر -3.2

و  یطیمح يرهایین متغیرگذارترین و تأثیمترهاز م یکیمحل سکونت دانش آموزان تا مدرسه  يفاصله 
مطالعـات   یتمـام . اسـت  یلیتحصـ  يفعـال در سـفرها   یحمل و نقلـ  يوه هایدر احتمال انتخاب ش يشهر

بـه خصـوص   . ]24و23، 17، 15[ کننـد  ید مییفعال را تأ يوه هاین فاصله و انتخاب شیب یمنف یهمبستگ
از مدرسـه   يلـومتر یک 6/1که در فاصله کمتر از  یدانش آموزاننشان داده شده است ر فاصله ییدر مورد متغ

گـر دانـش آمـوزان    یحمل و نقل فعال نسبت به د يوه هایبه استفاده از ش يشتریل بیکنند تما یم یزندگ
کـه در فاصـله    یاز دانش آموزان% 52نشان داد کا یالت ارگان آمریدر ا 2اسکلوسبرگ يمطالعه  .]21[ دارند

حـال  . کننـد  یحمل و نقل فعال استفاده مـ  يوه یکنند از ش یم یاز مدرسه زندگ يلومتریک 6/1کمتر از 
ک یـ در بلژ نیز گرید يمطالعه ا .]29[ ابدی یکاهش م% 36به  6/1-4/2ن یب يفاصله  ين در صد برایآنکه ا

کننـد از   یمـ  یمدرسه زنـدگ  يلومتریک 2که در فاصله کمتر از  یآموزاناز دانش % 85نشان داده است که 
  .]30[ کنند یخود استفاده م یلیتحص يفعال در سفرها يوهیش

 یلیتحصـ  يسـبز و تعـداد پـارك را در سـفرها     ياز جملـه فضـا   يشهر يرهاییمتغ يمطالعات محدود
حمـل و نقـل فعـال     يوه هایاستفاده از شبا را رها یین متغیا یمنف یچکدام همبستگیه وکرده اند  یبررس

حمـل   يوه هایل دانش آموزان به استفاده از شیتماش یافزا به از مطالعات یبرخ .]27و25[ نکرده اندیید ات
  .]16[ اشاره داشته اند شتریب یتیجمع یبا چگال ییدر مکان ها ،فعال یو نقل
  

                                                             
١  Larsen 
٢ Schlossberg 



 

 

 داده ها  -3

 يه یـ ناح 560و  يشـهردار  يمنطقـه   22 يداراکیلـومتر مربـع    700 یبـ یشهر تهران به مساحت تقر
 ینفـر بـوده کـه از لحـاظ چگـال      میلیون 5/7باً یتقر 1390در سال ن شهر یت ایجمع. ]31[ است یکیتراف

 یون سفر صـورت مـ  یلیم 13ن شهر روزانه یدر ا .]32[ شود ین شهر جهان محسوب میشانزدهم ،تیمعج
  .]31[ دهد ین سفرها را به خود اختصاص میاز ا% 27 یلیتحص يرد که سفرهایگ

 یل مـ یمدرسه در شهر تهران مشغول به تحص 5352دانش آموز در  1,119,571تعداد   1390در سال 
به عالوه . ]31[ است% 70رستان در حدود یو دب ییان سهم دانش آموزان مقطع راهنماین میباشند که در ا

ن مطالعـه داده  یـ در ا. باشـد  یشـتر مـ  یدرصد از دانش آموزان پسر ب 3تعداد دانش آموزان دختر در حدود 
ن اطالعـات بـه طـور خالصـه در     یو خانوار مورد استفاده قرار گرفته است که ا يدر دو سطح منطقه ا ییها
ان دانش آمـوزان  یخانوار با پخش پرسشنامه در م 3441مربوط به  يداده ها.  شده است یمعرف )1جدول (

حمل و نقـل   يوه هایر گذار در انتخاب شیتأث يرهاییآن متغشد تا با استفاده از  يمع آورمناطق ج یتمام
 . ردیقرارگ یفعال مورد بررس

  ن مطالعهیمورد استفاده در ا يرهاییف متغیتوص:  1جدول 
اریانحراف مع نیانگیم  رییمتغ فیتوص   

54/19  16/30  AREA  )کیلومتر مربع( مساحت منطقه 

33/211909  05/359481  POPULATION ت منطقهیجمع 

50/59238  82/99940  NWORKERS تعداد افراد شاغل در منطقه 

09/0  23/0  AUTOOWNER )لیتعداد اتومب /خانوار(  ت خودرو در منطقهیسرانه مالک 

53/23  09/35  NPARKS تعداد پارك ها در منطقه 

16/54  41/110  RDLENGTH )کیلومتر(طول راه ها در منطقه 

63/7777  6/17200  POPDENS )فرد/ کیلومتر مربع( در منطقه یتیجمع یچگال 

83/1  48/4  RDDENS )کیلومتر/ کیلومتر مربع( راه ها در منطقه یچگال 

6/19  93/13  GRNPRCP )متر مربع/فرد(سبز در منطقه يسرانه فضا 

49/0  47/0  D_HILL مسطح :0 ; يه ایکوهپا :1 

71/138  68/281  NSCHOOL مدارس در منطقهتعداد  

41/73  63/144  NMSCHOOL تعداد مدارس پسرانه  در منطقه 

16/66  05/137  NFSCHOOL تعداد مدارس دخترانه  در منطقه 

62/25162  78/58924  NSTUDENTS تعداد دانش آموزان در منطقه 

56/12908  84/29793  NMSTUDENT تعداد دانش آموزان پسر در منطقه 

71/12344  95/29130  NFSTUDENT تعداد دانش آموزان دختر در منطقه 

38/0  18/0  D_AUTO2 ر از آنیغ  :0 / شتر هر خانواریا بیت دو خودرو یمالک : 1 



 

 

39/0  82/0  D_WTBS ر از آنیغ  :0  / ستگاه اتوبوسیتا ا ياده رویقه پیدق 10کمتر از   :1 

55/1  67/2  40-50 :5 / 30-40 :4 / 20-30 :3 / 10-20 :2 / 10کمتر از   :1 

  50ش از یب :6 /
 )قهیدق(تا مدرسه ياده رویزمان پ

WTS 

47/0  33/0   :0 / هزار تومان باشد 500انه  خانوار کمتر از  یاگر درآمد ماه :1 
 ر از آنیغ

LOWINC 

41/0 22/0 ر یغ  :0 / ون تومان باشدیلیم 1ش از یانه خانوار بیاگر درآمد ماه :1 
 از آن

HIGHINC 

79/1  21/1  WTS_LE ر از آنیغ  :0 / تا مدرسه یرستانیدانش آموزان دب ياده رویزمان پ 

49/0  41/0  LEVEL ییراهنما :0 / رستانیدب :1 

49/0  44/0  / اگر دانش آموزان در سفر رفت از حمل و نقل فعال استفاده کنند :0 

 ر از آنیغ  :0

AMT_TO 

50/0  50/0 اگر دانش آموزان در سفر برگشت از حمل و نقل فعال استفاده  :1 
 ر از آنیغ  :0 / کنند

AMT_FR 

 40/0   20/0  6/1باشند و در فاصله کمتر از  یرستانیاگر دانش آموزان دب  :1 
 ر از آنیغ  :0 / کنند یلومتر زندگیک

D_WTS_LE 

47/0  33/0  LOWEDU ر از آنیغ  :0 / پلم داردیالت کمتر از دیسرپرست خانواده تحص  :1 

43/0  25/0  HIGHEDU ر از آنیغ  :0 /دارد یالت دانشگاهیسرپرست خانواده تحص  :1 

07/1  41/2  NCHILD تعداد فرزندان در هر خانواده 

  
  داده ها  يجمع آور -1.3

کـه شـامل اطالعـات     ،پرسشـنامه  یابیـ ارز يبـرا  1389در آبان ماه سال  یشیه صورت آزماب ییهاداده 
 500ان یـ ها در مپرسشنامه. شد يجمع آور ،دانش آموزان بود یلیات سفر تحصیو جزئ یاجتماع-ياقتصاد

ل یـ تکم يدانش آموز پرسشنامه ها 341ن یکه والد ،ع شدیرستان توزیو دب ییدانش آموز در مقاطع راهنما
ز یـ گـر ن ین دینـه در کـار محققـ   ین زمیادر مشخص داده به طور  ين روش جمع آوریا .شده را بازگرداندند

عـدم   ،سخ داده شده بوداار کامل پیبس ينه ایگزچند که سؤاالت  یدر حال. ]33و 25 ،21 [ده شده استید
پرسشـنامه هـا و اصـالح     یبعـد از بررسـ  . بـود  قابل توجـه  یحیبه سؤاالت تشر ین در پاسخدهیل والدیتما

  .شد یطراح ییپرسشنامه نها ،سؤاالت
ـ یبــ 1390 مـاه  اردیبهشــتدر  یینهـا  يپرسشـنامه  و  ییراهنمــا مقطـع  دانـش آمــوز  4700ش از ین ب

براسـاس    شـده  يو طبقـه بنـد   یتصـادف  يریـ نمونه گ. ع شدیتوز) سال 12-17یسن يگستره( رستانیدب
شتر در نمونه از هر مقطـع در  یت بیلحاظ کردن جامع يبرا .نجام گرفتت ایمحل سکونت و جنس يمنطقه



 

 

مدرسـه   46مدرسه دخترانـه و   46(مدرسه  92و در مجموع  یک کالس به صورت تصادفیسه تنها مدر هر
 ده شـد یـ ل و به مدرسه بازگردانین تکمیتوسط والدپرسشنامه  3441 تینهادر  .شدند يرینمونه گ) پسرانه

  .بودمربوط به دانش آموزان دختر  آن% 60که 
 ات سـفر یخانوارها و جزئ یاجتماع-ياقتصادبخش مشخصات  سؤال در دو 19شامل  یینها يپرسشنامه

له یت وسـ یـ ر تعداد فرزندان خـانواده، تعـداد مالک  ینظ یبخش اول شامل سؤاالت. فرزند خانواده بود یلیتحص
  یحمـل و نقلـ   يوه یدر بخـش دوم شـ  . انـه سرپرسـت خـانواده بـود    یالت و درآمد ماهیزان تحصیه، مینقل

مـورد  در سفر رفت و برگشـت  سفر  ينه یذکر شده و هز يوه یل استفاده از شیفرزندان در طول هفته، دال
آن ها از منزل  ياده رویزمان پر فاصله، ییح افراد جامعه از متغیل درك ناصحیبه دل. پرسش قرار گرفته بود

 ه شـده یز توصـ یـ ن نیشین روش در مطالعات پیا. مورد سؤال قرار گرفت ياقهیدق 10 يبازه 6تا مدرسه در 
 .]24[ است
  

   مدل -4

حمـل و نقـل فعـال در     يوه هـا یاستفاده از ش به لیتما تخمین يبرا گانهت دوین مطالعه مدل لجیدر ا
احتمـال   يشـکل بسـته  فرمول ل یت به دلیلج يمدل ها .مورد استفاده قرار گرفته است یلیتحص يسفرها

ت مسـتقل  یـ مهـم مـدل لج   يویژگیهااز  یکی .]34[ محاسبات را به همراه دارد یسادگ ،ها نهیانتخاب گز
در  .]34[ تواند محـدود کننـده باشـد    یم يرییچند متغ ياست که در مدل ها 1نامربوط ينه هایبودن گز
 2نیگـر . ستین فرض محدود کننده نیشود ا ینه محدود میچون انتخاب به دو گزدوگانه ت یلج يمدل ها

  .ده اندین مدل ها را به چالش کشینقاط قوت و ضعف ا به طور مبسوط ]34[ 3نیو تر ]35[
 میتنظـ  یلیتحصـ  يفعال در سـفرها  يوه هایرگذار بر احتمال انتخاب شیتأث يرهاییمتغ يه یمدل بر پا

 يم بندیتقس يو دوچرخه سوار ياده رویپ ين مطالعه به دو دسته یحمل و نقل فعال در ا يوه هایش. شد
  .رار نگرفتق یمورد بررسوه ین شیا%) 1( ستفاده از دوچرخهکم بودن جامعه ال یشد که به دل

در  ییبـه تنهـا   يو سـاختار شـهر   یاجتمـاع -ي، اقتصـاد يفرد يرهاییک از متغیر هری، تأثيدر مدلساز
 یبررسـ رهـا  ییاز متغ یبات مختلفیات گذشته ترکیبر اساس تجرب و فعال درنظرگرفته شد يوه یانتخاب ش

ر مشـخص در  ییک متغیشود  یپوچ مورد استفاده قرار گرفت تا بررس يه یرد کردن فرض يبرا tتست . شد
ده اسـتفا  4مک فـادن نسبت از برازش هر مدل  یبررس يبرا. ر گذار استیفعال تأث يوه یاحتمال انتخاب ش

                                                             
١ Independence from Irrelevant Alternatives 
٢ Greene 
٣ Train 
٤ McFadden Ratio 



 

 

 از بـرازش مناسـب تـر    یک تر باشد حاکیک نزدیکند و هرچه به  یر مییک تغین صفر و یبن مقدار یا. شد
   .]34[مدل بر داده است

فعـال   یحمل و نقل يوه هایت در استفاده از شیر جنسیتأث ین مطالعه که بررسیه ایبه هدف اول با توجه
مـدل   مدل دختران در سفر رفت، مدل پسران در سـفررفت،   :است، چهار مدل شامل یلیتحص يدر سفرها

در  ییهـا ن يهـا مـدل  . قـرار گرفـت   یمـورد بررسـ  دختران در سفر برگشت و مدل پسران در سفر برگشت 
  .ه استبه بحث در مورد آن ها پرداخته شد ،در ادامهارائه شده است که  3و 2جداول 

  
  رفت سفر ت دریک جنسیفعال به تفک یلقحمل و ن يوه یمدل انتخاب ش:  2جدول 

   دانش آموزان دختر دانش آموزان پسر
t-statistic بیاضر  t-statistic رهاییمتغ بیاضر 

37/8 ***17/3  45/9 ***58/2 CONSTANT  
16/3 - ***64/0-  44/3- ***61/0- D_AUTO2 

00/3- ***65/0-  79/4- ***69/0- D_WTBS 

22/2- ***04E- 22/0   67/3 ***04E- 28/0 POPDENS 

87/14 - ***45/1 -  06/16 - ***20/1 - WTS 

98/1 **33/0  88/3 ***47/0 LOWINC 

28/0- 05/0-  73/2- ***48/0 - HIGHINC 

79/2 ***18/0  73/1 *09/0 WTS_LE 

07/2- **34/0 -  65/2 - ***32/0 - D_HILL 

54/630  98/823 Chi- Squared : 

00/0  00/0 Significance level : 

34/0  29/0 McFadden Pseudo R-squared : 

1359  2017 Number of valid observations : 

  . است% 90و % 95، %99نان یاطم يدر بازه ها يرگذاریتأث یبه معن  *** ,** ,*:  توجه 

  
   



 

 

  ت در سفر برگشتیک جنسیفعال به تفک یلقحمل و ن يوه یمدل انتخاب ش:  3جدول 
   دانش آموزان دختر  دانش آموزان پسر

t-statistic بیضرا  t-statistic رهاییمتغ بیضرا 

31/8 ***11/3  10/9 ***47/2 CONSTANT 

82/2- ***55/0 -  56/2 - ***43/0 - D_AUTO2 

23/3- ***70/0 -  16/2 - **31/0 - D_WTBS 

24/2 ***04E- 33/0  63/3 ***04E- 29/0 POPDENS 

15/15 - ***29/1 -  26/16 - ***13/1 - WTS 

86/1 **31/0  51/4 ***56/0 LOWINC 

46/0 08/0  76/3 - ***64/0- HIGHINC 

74/1 *10/0  00/2 **10/0 WTS_LE 

93/1- *31/0-  38/3- ***40/0 - D_HILL 

79/664   46/874  Chi- Squared : 

00/0   00/0  Significance level : 

34/0  31/0  McFadden Pseudo 
R-squared : 

1359  2017 Number of valid 
observations : 

  .است% 90و % 95، %99نان یاطم يدر بازه ها يرگذاریتأث یبه معن  *** ,** ,*:  توجه 

 
   يریجه گیو نت بحث -5

ن هـا در  از آ% 49ر رفـت و  یاز دانش آموزان نمونـه گرفتـه شـده در مسـ    % 43ن مطالعه نشان داد که یا
فعال در  يوه یزان استفاده از شین میا. کنند یفعال استفاده م یحمل و نقل  يوه یبرگشت از مدرسه از ش

شـتر و از  یب ]33[% 1/14ا یو جورج ]22[ %21زانیا به میفرنیحاصل در کال يافته هایاز  یلیتحص يسفرها
-يمشخصـات اقتصـاد  . کمتـر اسـت   ]26[ نیدر چـ % 7/87و  ]27[ گزارش شده در پرتغال% 2/52زان یم

 کنـد  یه مـ یـ را توج اختالفـات ن ین جوامع ایمختلف در ا یفرهنگ يو تفاوت ها ي، ساختار شهریاجتماع
]30[.  

در اسـتفاده از   يو سـاختار شـهر   یاجتمـاع -ي، اقتصـاد يفرد يرهاییر متغیج حاصل از تأثیدر ادامه نتا
  .مورد بحث قرار خواهد گرفت در شهر تهران  یلیتحص يسفرها يفعال برا یحمل و نقل يوه هایش

 
  



 

 

   یاجتماع-يو اقتصاد يفرد يرهاییمتغ -1.5

. دهـد  ینشان م یلیتحص يفعال را در سفرها يوه هایشتر دختران به استفاده از شیل بین مطالعه تمایا
ن یـ ا. کننـد  یوه استفاده مـ ین شیبرگشت از ا ياز آنان در سفرها% 52رفت و  ياز دختران در سفرها% 45

افـت  ی% 46و% 39بیرفت و برگشت به ترت يدانش آموزان پسر در سفرها ين درصد برایاست که ا یدرحال
  .شده است

 يافت شد که دانش آموزان از خـانواده هـا  یز ینن مطالعه یدر ا ،]21و20[ مطابق با مطالعات انجام شده
حمل و نقـل فعـال در    يوه هایبه استفاده از ش يشتریل بیتما) در ماه تومانهزار  500کمتر از ( کم درآمد

 يوه هـا یکـم آن هـا در اسـتفاده از شـ     یمال ییل توانایکه به دل .دهند یاز خود نشان م یلیتحص يسفرها
ـ ( بـا سـطح درآمـد بـاال     ییخانواده هـا . باشد یم یگر حمل و نقلید ) تومـان در مـاه  یـک میلیـون   ش از یب

دهنـد و   یفعال نشان م ياوه هینسبت به دخترانشان در برابر پسرانشان دراستفاده از ش يشتریت بیحساس
 ز مشـاهده یگر نین تفاوت در مطالعات دیا. رندیگ یدخترانشان در نظر م يرا برا يسوار يوه هایشحاً یترج

دخترانشـان   یمنـ یا امنیـت و  ن نسـبت بـه  یوالـد  یقت است که نگرانین حقیل آن ایو دل ]15[ شده است
  .شتر از پسرانشان استیب

گـر  یمطالعـات د  یمشـابه برخـ  . افـت شـد  یر گذار یتأث يرهاییگر متغیت خودرو در هر خانوار از دیمالک
ل یـ تما ، شـتر یخـودرو و ب  2ت یـ مالک يبا سرانه  یینشان داد فرزندان در خانواده ها نیز ن مطالعهیا ،]33[

 يوه هـا یبه عالوه کاهش اسـتفاده از شـ  . دارند یلیتحص يفعال در سفرها يوه هایبه استفاده از ش يکمتر
 ین تفـاوت ناشـ  یا. رفت نسب به برگشت قابل توجه است ين خانواده ها در سفرهایفعال در ا یحمل و نقل

برخوردار است و  يشتریت بیدن به مدرسه از حساسیرفت از لحاظ زمان رس يسفرها. 1: ل است یاز دو دل
  .ردیگ ین در صبحگاه قرار میوالد يکار ر سفریدانش آموزان در مساز  یبرخ یلیسفر تحص. 2

  
   یو حمل و نقل يشهر يرهاییمتغ -2.5

حمل و  يوه یانتخاب شرها در یین متغیرگذار تریا فاصله محل سکونت تا مدرسه از تأثی يروادهیزمان پ
لـومتر بـر سـاعت    یک 8/4 ياده رویـ پ سـرعت ن یانگیـ ل زمان سفر به فاصـله از م یتبد يبرا. افت شدینقل 

از % 9/52از دانـش آمـوزان دختـر و    % 8/63انجام شده مشاهده شـد کـه    يل هایبا تحل .]36[ استفاده شد
از % 7/62ن فاصـله  یـ در ا. کننـد  یمـ  یاز مدرسـه زنـدگ   km 6 /1کمتر از  يدر فاصله  پسردانش آموزان 

فعال استفاده  یحمل و نقل يوه هایاز آنان در برگشت از مدرسه از ش% 1/69دانش آموزان دختر در رفت و 
در % 9/71و % 3/64ب یـ رفـت و برگشـت بـه ترت    يدر سفرهادانش آموزان پسر  ين درصد برایا. کنند یم

از دانـش  % 31کـا تنهـا   یاالت متحـده آمر یـ گفـت کـه در ا  د یسه بایدر مقام مقا .باشد یمذکور م يفاصله 



 

 

فعـال اسـتفاده    یحمل و نقلـ  يوه هایاز مدرسه سکونت دارند از ش km 6 /1که در فاصله کمتر از  یآموزان
  .]37[ کنند یم

وه یل به اسـتفاده از شـ  یش زمان سفر تماینشان داد با افزانیز ن مطالعه یا ]24[ گر مطالعاتیمطابق با د
شـتر  یبت یل حساسـ یـ به دل میتواند رفت ين کاهش در سفرهایابد و ای یفعال کاهش م یحمل و نقل يها

 يش زمـان سـفر بـرا   یمقاومـت دختـران در افـزا    کـه  به عالوه مشاهده شـد . باشددن به مدرسه یزمان رس
  ).3و  2جدول ( شتر استیفعال نسبت به پسران ب یحمل و نقل يوه هایاستفاده از ش

 WTS_LE یر تعـامل ییـ جـاد متغ یبـا ا  دانش آموزان دختر و پسر یلیر مقطع تحصیتأث يمشاهده  يبرا
شـتر  یب ییش فاصله از دانش آموزان مقطع راهنمایبه افزا یرستانیمشاهده شد که مقاومت دانش آموزان دب

احتمـال اسـتفاده    ن مشاهده شد کهیهمچن. ]30[افت شده استیز ین نیشین تفاوت در مطالعات پیا. است
کنند نسب به مناطق مسـطح کـاهش    یم یزندگ يه ایکوهپا یکه در نواح يافراد يفعال برا يوه هایاز ش

  .دانش آموزان دختر نسبت به دانش آموزان پسر کمتر است ين کاهش برایاما ا. ابدی یم
ان یـ م يرگـذار یمثبـت و تأث  ی، همبسـتگ ]33[ ایو جورج ]37[ رلندیمطابق با مطالعات انجام شده در ا

ن مطالعـه نشـان   یـ ن ایهمچن .دافت شیحمل و نقل فعال  يوه هایو استفاده از ش یتیجمع یر چگالییمتغ
ل دانش آموزان دختر نسبت به دانش آموزان پسر به اسـتفاده  یتما یتیجمع یش چگالیداده است که با افزا

  .ابدی یش میشتر افزایفعال ب یحمل و نقل يوه هایاز ش
ل بـه  یو تما یل حمل و نقل عمومیبه وسا یسترسان دیم يرابطه شده  یبررسک از مطالعات یچ یدر ه

ن یـ در ا .قـرار نگرفتـه اسـت    یمـورد بررسـ   یلیتحصـ  يحمل و نقل فعال در سفرها يوه هایاستفاده از ش
آنـان   یزمـان دسترسـ  است که  یکننده دانش آموزان نایکه ب D_WTBS یر ساختگییجاد متغیبا امطالعه 

به اسـتفاده   ن دسته از دانش آموزانیال یتما افت شد کهی ،قه استیدق 10کمتر از  یبه حمل و نقل عموم
ن یـ ن مشـاهده شـد کـه ا   یهمچنـ  ).3و  2جدول ( کمتر استشان یلیتحص يفعال در سفرها يوه هایاز ش

 یت زمـان یبا توجه به نبود محـدود . برگشت کمتر است يدانش آموزان دختر در سفرها يل برایکاهش تما
شـتر بـا   یل دانـش آمـوزان دختـر بـه گذرانـدن وقـت ب      یـ توانـد تما  یم ن امریال یبرگشت  دل يدر سفرها

  .ر برگشت از مدرسه باشدیدوستانشان در مس
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فعـال در چنـد    یحمل و نقلـ  يوه هایش استفاده از شیافزا ير گذار در راستایعوامل تأث يمطالعه بر رو
ک یـ در ساعات اوج تراف يسوار يوه هایسالمت جامعه و کاهش استفاده از ش يل جنبه هایر به دلیسال اخ

  .]38[ وهشگران قرار گرفته استژاستگذاران و پیمورد توجه دو چندان س



 

 

رستان یو دب ییمدرسه در مقاطع راهنما 92ان دانش آموزان یپرسشنامه در م 4700ش از یع بیبا توز
شدند،  يریت نمونه گینسبت به منطقه و جنس شده يطبقه بندو  یشهر تهران، که به صورت تصادف

وجه به نبود با ت در نظر نویسنده .شد يات سفر آنان جمع آوریو جزئ یاجتماع-ي، اقتصادياطالعات فرد
ش آموزان دختر و پسر دان ،یلیتحص يفعال در سفرها حمل و نقل يوه یش یبررس ينه یمطالعات در زم

  .رفت و برگشت دانش آموزان ارائه شد يت در سفرهایک جنسیبر اساس تقک ین مقاطع، مدلیدر ا
رگذار در ین عوامل تأثیمحل سکونت تا مدرسه از مهمتر يکه فاصله نشان داده شد ن مطالعه یدر ا

حمل  يوه هایبه استفاده از شل یتما ،ش فاصلهیکه با افزا يبه طور. است یحمل و نقل يوه هایانتخاب ش
شتر یل بین مطالعه تمایان داشت که از نکات قابل توجه اید بیت  بایدرنها .ابدی یفعال کاهش م یو نقل

تواند  یم یو اجتماع یل فرهنگیاست که دال یلیتحص يفعال در سفرها يوه هایدختران به استفاده از ش
  .رگذار بر آن باشدیل تأثیاز جمله دال
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Abstract 
The recent decrease in physical activity among youth, which has resulted in increasing 
obesity and in overweight individuals, has attracted global attention and a renewed sense 
of investigation in both public and academic circles. However, the utilization of active 
modes of transportation (AMT) to and from school can serve as a bulwark against 
inactivity and the spread of these diseases. In an attempt to study and counteract this 
growing phenomenon, Over 4,700 questionnaires were distributed in 92 schools 
throughout Tehran’s regions in a random stratified sampling method according to 
location and gender distribution of schools, and received 3,441 responses, resulting in a 
72% response rate. Authors were able to separate and identify significant factors which 
affect each gender’s propensity to choose active modes of transportation to and from 
school. Among females, 45% chose an AMT to school and 52% for return trips home, 
both of which are higher than males’ propensity to choose AMT. Among males, 39% 
chose an AMT to school and 46% on the way back. Female tolerance in active modes of 
transportation also proved to be greater than that of males such that with a growth in 
costly factors such as increases in travel time, economic considerations, such as 
household car ownership, and tougher geographical topography, females diverted away 
from AMT less than males. 
 
Keywords: School trips, Active modes of transportation, Survey design. 
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