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چکیده
مطالعه بر روي عوامل مؤثر بر افزایش استفاده از شیوه پیاده در سال های گذشته به دلیل جنبه هاي سالمت جامعه و کاهش 
استفاده از شیوه سواري در ساعات اوج ترافیک، مورد توجه سیاستگذاران و پژوهشگران قرار گرفته است. در این تحقیق، عوامل 
مؤثر بر انتخاب شیوه پیاده در سفرهای تحصیلی دانش آموزان در شهر رشت مورد بررسی قرار گرفت. در تحقیق حاضر رفتار پیاده 
روی به تفکیک گروه های سنی مختلف که در مطالعات گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بررسی گردید. متغیرهاي تحقیق 
شامل مشخصات فردي، خانوادگي، مشخصات سفر و مشخصات محیطی بوده که با استفاده از مدل های لوجیت دوگانه مدل سازی 
شد. نتایج نشان داد که رفتار پیاده روی علیرغم وجود تشابهاتی در میان مقاطع مختلف، تفاوت هایی را نیز دارد. بر اساس یافته 
های تحقیق، تمایل به انتخاب شیوه پیاده در دختران نسبت به پسران در تمامی مقاطع تحصیلی کمتر است. همچنین وجود وسیله 
نقلیه سواری در خانه و افزایش مسافت سفر، احتمال انتخاب شیوه پیاده را در تمامی مقاطع تحصیلی کاهش می دهد. عالوه بر 
این مشخص شد که انجام سفر در نوبت ظهر نسبت به صبح، احتمال انتخاب پیاده روی در میان دانش آموزان مقاطع ابتدایی و 

راهنمایی را افزایش می دهد.

کلید واژه: شیوه پیاده، سفرهای دانش آموزان، مقاطع تحصیلی، مدل انتخاب گسسته، رشت  

1- مقدمه

طی سال های اخیر، با توسعه روز افزون شهرها و اتکای مردم 
به استفاده از وسایل نقلیه شخصی، میزان استفاده از شیوه های 
با  سفرهای  در  حتی  روی(،  پیاده  جمله  )از  نقل  و  حمل  فعال 
مسافت کوتاه، روند کاهشی را طی نموده است. به دنبال تغییرات 
بوجوده آمده در الگوی انتخاب شیوه های حمل و نقل، مشکالتی 
ایجاد  مشکالت  جمله  از  است.  نموده  بروز  مختلف  جوامع  برای 
شده، افزایش حجم ترافیک در شبکه حمل و نقل شهر بخصوص 
در ساعات اوج ترافیک است که منجر به ایجاد گره های ترافیکی 
در شبکه، هدر رفتن زمان و انرژی و افزایش اثرات مخرب زیست 
روزانه  های  فعالیت  در  تحرك  کاهش  همچنین  است.  محیطی 
افزایش چاقی و اضافه وزن و بروز بیماری های متعدد  منجر به 
گردیده است که سالمت عمومی جامعه را تهدید می نماید. بر این 
اساس،  طي سال هاي گذشته در جوامع مختلف، یک افزایش نیاز 
و احساس مسئولیت جهت فراهم آوردن موقعیت هایی برای پیاده 
تحصیلی  میان، سفرهای  این  در  است.  آمده  بوجود  بیشتر  روی 
دانش آموزان بیش از سایر اهداف سفر، مورد توجه قرار گرفته اند. 

شیوه  ترویج  اهمیت  به  توجه  با  تحقیق،  این  در 
میان  در  بخصوص  روزانه  سفرهای  در  روی  پیاده 
دانش آموزان، عوامل مؤثر بر انتخاب شیوه پیاده در سفرهای 
قرار  ارزیابی  و  بررسی  مورد  مدرسه  به  آموزان  دانش  تحصیلی 
از جمله مهم ترین ویژگی های دانش  از طرفی، سن  می گیرد. 
به  تحصیلی  سفرهای  در  نقل  و  حمل  شیوه  انتخاب  در  آموزان 
حساب می آید. در مطالعات گذشته معموالً تمرکز بر یک گروه 
گروه  در  روی  پیاده  رفتار  که  است  حالی  در  این  و  بوده  سنی 
مقایسه  و  بوده  یکدیگر  از  متفاوت  تواند  می  مختلف  سنی  های 
برنامه  اختیار  در  را  مفیدی  راهکارهای  تواند  می  هم  با  ها  آن 
بدین منظور  قرار دهد.  پیاده روی  ترویج شیوه  به منظور  ریزان 
تفکیک  به  آموزان،  دانش  تحصیلی  سفرهای  تحقیق،  این  در 
است. گرفته  قرار  ارزیابی  و  بررسی  مورد  سنی  های  گروه 
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2- پیشینه مطالعات

عوامل مؤثر بر انتخاب شیوه پیاده در سفرهای دانش آموزان 
به مدرسه در مطالعات متعددي مورد بررسي و ارزیابي قرار گرفته 

است که در ادامه به برخي از آنها اشاره مي گردد.
سن و جنسیت، از جمله مهم ترین ویژگی های دانش آموزان 
حساب  به  تحصیلی  سفرهای  در  نقل  و  حمل  شیوه  انتخاب  در 
در  هم  را  متفاوتی  نتایج  مختلف،  مطالعات  در  اثر سن  آید.  می 
برداشته است. نتایج بدست آمده در برخی از مطالعات نشان داد 
که دانش آموزان در سنین پایین تر، تمایل بیشتری به استفاده از 
شیوه های حمل و نقل فعال دارند ]1، 2 و 3[ و در برخی دیگر 
از مطالعات معلوم شد که با افزایش سن، احتمال استفاده از این 
از  البته در تعدادی دیگر  افزایش می یابد ]4، 5 و 6[.  شیوه ها 
مطالعات رابطه معناداری میان سن و استفاده از شیوه های فعال 
پیدا نشد ]7[. نتایج بدست آمده در مطالعات پیشین در مورد اثر 
جنسیت نیز مشابه اثر متغیر سن، به صورت های مختلفی گزارش 
از مطالعات نشان می دهد که تمایل  شده است. تعداد بیشتری 
دختران نسبت به پسران برای استفاده از شیوه های فعال کمتر 

می باشد ]1 و 8[.
)مانند:  خانواده  ساختار  درآمد،  مانند  خانواده  های  ویژگی 
از  نیز  غیره  و  نقلیه  مالکیت وسیله  فرزندان(،  تعداد  افراد،  تعداد 
جمله متغیرهایی هستند که اثر آن ها بر استفاده از شیوه های 
حمل و نقل فعال در مطالعات پیشین مورد ارزیابی قرار گرفته اند. 

در برخی از مطالعات اشاره شده است که 
دانش آموزان در خانوارهای با درآمد باالتر، به طور کلی تمایل 
خود  از  تحصیلی  سفرهای  در  اتومبیل  از  استفاده  به  بیشتری 
نشان می دهند ]8 و 9[ و تمایل آن ها به پیاده روی تا مدرسه 
تأثیر  مورد  در  گرفته  صورت  مطالعات  نتایج   .]10[ است  کمتر 
تعداد اعضای خانواده بر انتخاب شیوه های حمل و نقل متفاوت 
بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده در برخی مطالعات، تعداد 
اعضای خانواده تأثیری بر انتخاب شیوه حمل و نقل در سفرهای 
تحصیلی ندارد ]4 و 11[. در مطالعه اي دیگر، تأثیر ساختار سفر 
والدین بر انتخاب شیوه فعال توسط فرزندان )دانش آموزان( مورد 
بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که سفرهای مادران به 
محل کار در صبح نسبت به سفرهای پدران، اهمیت بیشتری در 
انتخاب شیوه فعال در سفرهای دانش آموزان دارد. بر اساس نتایج 
بدست آمده، سفر مادران به محل کار در صبح، احتمال انتخاب 
شیوه فعال در دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی را به میزان 
8 درصد کاهش می دهد و در  دانش آموزان مقطع دبیرستان اثر 

معناداری ندارد ]12[.

3- داده های تحقیق

اطالعات بدست آمده از آمار برداری مبدأ- مقصد خانوار در 
مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر رشت در سال 1386، 
مطالعات  اساس  بر  است.  حاضر  تحقیق  های  داده  اصلی  منبع 
مورد  محدوده  وسعت  و  با جمعیت  متناسب  مذکور، شهر رشت 
ترافیکی تقسیم شده است. در مطالعات  مطالعه به 112 منطقه 
مذکور، تعدادی از نواحی به عنوان نوای تجاری عمده تعیین شده 
مشخصات  شامل  مطالعه  این  در  آوری شده  اطالعات جمع  اند. 
فردی )مانند: سن، جنسیت، شغل(، مشخصات خانواده )مانند: بعد 
خانوار، مالکیت وسیله نقلیه(، مشخصات سفر )مانند: زمان سفر، 
شیوه حمل و نقل(، مشخصات محیطی و غیره می باشد که برای 
اهداف مختلف سفر جمع آوری گردیده است. اهداف سفر شامل 
شغل، تحصیل، خرید، انجام امور اداری، دیدار دوستان، بازگشت 
به خانه و غیره است. با توجه به اینکه هدف مطالعه حاضر بررسی 
سفرها در محدوده درون شهری بوده، سفرهایی که مبدأ یا مقصد 
آن ها خارج از 112 ناحیه ترافیکی قرار داشت، از فرآیند مطالعه 

حذف گردیدند. 

بر اساس نتایج بدست آمده در مطالعه ای دیگر، تطابق و هماهنگی 
سفرهای فرزندان با برنامه های والدین احتمال استفاده از شیوه 
فعال در سفرهای تحصیلی دانش آموزان را کمتر کرده است. در 
وسیله  با  که  دهند  می  ترجیح  والدین  شرایطی،  چنین  در  واقع 

شخصی، فرزندانشان را به مدرسه برسانند ]13[.
عالوه بر متغیرهای اقتصادی- اجتماعی، تأثیر عوامل محیطی 
آموزان  دانش  روی  پیاده  رفتار  بر  های ساخت شهری  ویژگی  و 
مورد مطالعه قرار گرفته است. در میان متغیرهای مختلف، فاصله 
از مهم  تا مدرسه به عنوان یکی  ی محل سکونت دانش آموزان 
های  شیوه  انتخاب  احتمال  در  متغیرها  تأثیرگذارترین  و  ترین 
حمل و نقل فعال شناخته شده است. بطور کلی مطالعات گذشته 
نشان می دهد که با افزایش فاصله، تمایل به انتخاب شیوه پیاده 
روی کم می شود ]3، 7 و 14[. در مطالعه اي در ایالت کالیفرنیا، 
انتخاب شیوه  در  والدین  تصمیم  بر  عوامل مختلف  تأثیر  بررسی 
سفر دانش آموزان مقطع ابتدایی نشان داد که مهم ترین متغیر در 
انتخاب شیوه فعال )پیاده و دوچرخه(، مسافت سفر بوده بطوریکه 
منزل،  تا  مدرسه  بین  کیلومتر(   1/6( مایل  یک  از  کمتر  فاصله 
احتمال انتخاب شیوه فعال را به شدت افزایش می دهد ]13[. در 
برخی از مطالعات، تراکم جمعیت نیز به عنوان متغیری اثر گذار 
بر افزایش تمایل دانش آموزان به انتخاب شیوه های فعال گزارش 

شده است ]7[.
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ارزیابی و مقایسه رفتار پیاده روی  این تحقیق به منظور  در 
تحصیلی  مقطع  سه  به  آموزان  دانش  سنی،  های  گروه  در  افراد 
شامل ابتدایی )افراد بین 7 تا 11 سال(، راهنمایی )افراد بین 12 تا 
14 سال( و دبیرستان )افراد بین 15 تا 18 سال( تقسیم گردیدند. 
در مجموع، کل سفرهای تحصیلی دانش آموزان به مدرسه برابر 
دانش  به  مربوط  میان، 1411 سفر  این  از  است که  4236 سفر 
آموزان ابتدایی، 1416 سفر مربوط به دانش آموزان راهنمایی و 

1409 سفر مربوط به دانش آموزان دبیرستان می باشد. 

4- فرآیند مدل سازی

روش مورد استفاده در این تحقیق، مدل لوجیت دوگانه است 
که بر روی سه دسته داده شامل سفرهای تحصیلی دانش آموزان 
مقطع ابتدایی، سفرهای تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی و 
سفرهای تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان به کار برده شده 
افزار  نرم  از  استفاده  با  تحقیق  این  در  فرآیند مدل سازی  است. 

NLOGIT صورت گرفته است. 

متغیرهای  از  یک  هر  رابطه  ابتدا  سازی،  مدل  فرآیند  در 
مستقل با متغیر وابسته بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. 
سپس ترکیب های مختلف متغیرها با یکدیگر بررسی گردید و بر 
اساس یک مدل پایه بدست آمده، به توسعه مدل پرداخته شد. 
معیارهاي اصلي حفظ هر یک از متغیرها در مدل،  اهمیت متغیر 
مورد بررسي،  منطقي بودن عالمت آنها با توجه به تجربیات موجود 
و نتایج قبلي،  قابل قبول بودن سطح آماري هر یک از آن ها در 
اعتبار  بر  از متغیرها  تأثیر هر یک  سطوح 0/01، 0/05 و 0/1 و 
آماري مدل بوده است. همچنین از ورود همزمان متغیرهاي دارای 

همبستگی آماری در یک مدل خودداري شد. 
متغیر وابسته در مدل های پرداخت شده، به دو دسته طبقه 
بندی گردیده و تفکیک کننده سهم شیوه پیاده از سایر شیوه هاي 
حمل و نقل است. به عبارت دیگر، براي افرادي که وسیله نقلیه 
بوده است،  پیاده  به مدرسه، شیوه  استفاده آن ها در سفر  مورد 
کد 1 و در غیر اینصورت، کد صفر لحاظ شده است. متغیرهای 
مشخصات  شامل  کلی  دسته  چهار  در  نیز  شده  بررسی  مستقل 
فردی، مشخصات خانوادگی، مشخصات سفر و مشخصات محیطی 
مستقل  و  وابسته  متغیرهای  گذاری  کد  نحوه  گردیدند.  بررسی 
بررسی شده، در جدول 1 نشان داده شده است. تغیرهای دسته 
و  جنسیت  در خصوص  اطالعاتی  شامل  فردي(  )مشخصات  اول 
خانوادگی(  )مشخصات  دوم  دسته  متغیرهای  است.  افراد  سن 
مقاطع  فرزندان  تعداد  خانوار،  بعد  خصوص  در  اطالعاتی  شامل 
وسیله  شامل  نقلیه  وسایل  مالکیت  و   خانواده  در  مختلف  سنی 

نقلیه شخصی یا موتور سیکلت در خانواده می باشد.

مانند  افراد  سفر  های  ویژگی  شامل  سوم  دسته  متغیرهای 
مسافت سفر و ساعت انجام سفر است. مسافت سفر در این تحقیق 
دیده شده  ترافیکی  نواحی  مراکز  بین  هندسی  فاصله  به صورت 
بر روی شبکه  )فاصله  واقعی  فاصله های  به  زیرا دسترسی  است 
معابر( برای محققین وجود نداشته است. به منظور بررسی نقش 
بازه  چندین  به  افراد  سفر  مسافت  مسافتی،  مختلف  های  بازه 
مختلف تقسیم گردیده است. فرض تحقیق بر آن بوده که تأثیر 
بازه های مختلف مسافت در انتخاب شیوه پیاده، متفاوت خواهد 
بود. در فرآیند مدل سازی، بازه اول )کمتر از 400 متر(، به عنوان 
بازه مبنا در نظرگرفته شد و اثر سایر بازه های مسافتی نسبت به 
آن سنجیده شد. فاصله 400 متر )0/25 مایل( معموالً به عنوان 
معرفی  پیاده روی در مطالعات گذشته  برای  قبول  قابل  مسافت 
شده است. هدف از تعریف متغیر ساعت سفر، بررسی تأثیر انجام 
سفر به مدرسه در نوبت صبح یا ظهر بر تمایل به انتخاب شیوه 
دلیل  به  نیز  )دسته چهارم(  متغیرهای محیطی  باشد.  پیاده می 
منظور  به  است.  متغیر  دو  شامل  تنها  تحقیق،  های  محدودیت 
بررسی تأثیر قرارگیری مدرسه در ناحیه تجاری عمده بر انتخاب 
شیوه پیاده روی، متغیر ساختگی )CBDzone( تعریف شده است. 
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جدول 1: متغیرهای بررسی شده در فرآیند مدل سازی
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5- نتایج مدل سازی

دانش  سفرهای  از  درصد   49/26 که  داد  نشان  مطالعه  این 
ابتدایی، 40/82 درصد از  سفرهای دانش آموزان  آموزان مقطع 
مقطع راهنمایی و 32/67 درصد از سفرهای دانش آموزان مقطع 
دبیرستان به مدرسه با شیوه پیاده است. بر اساس توضیحات ارائه 
شده در بخش های گذشته، مدل های جداگانه برای سه مقطع 
تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان پرداخت شد. نتایج نهایی 

برای مدل های مذکور در جدول 2 گزارش شده است.
 )Gender( نتایج بدست آمده نشان داد که متغیر جنسیت
در تمامی مدل ها )به عبارتی دیگر در تمامی مقاطع تحصیلی( 
اثری معنادار در انتخاب شیوه پیاده روی داشته و دارای رابطه ای 
معکوس با متغیر وابسته است که نشان می دهد تمایل دختران 
نسبت به پسران در انتخاب شیوه پیاده روی در سفر به مدرسه 
کمتر است. در مطالعات  پیشین نیز نتایج مشابهی حاصل شده 
اثر متغیر سن نیز تنها در میان دانش آموزان مقطع  بود )1,8(. 
دبیرستان دارای اثر معنادار بوده بطوریکه با افزایش سن در این 
سن  اثر  یابد.  می  کاهش  پیاده  شیوه  انتخاب  به  تمایل  مقطع، 
در احتمال انتخاب پیاده روی در دانش آموزان مقاطع ابتدایی و 

راهنمایی معنادار نیست.
بررسی متغیرهای تعریف شده برای بررسی اثر ساختار خانواده 
آموزان  بعد خانوار، در سفرهای دانش  افزایش  نیز نشان داد که 
پیاده  انتخاب  احتمال  افزایش  به  منجر  دبیرستانی  و  راهنمایی 
روی به مدرسه می شود و بر احتمال انتخاب پیاده روی در دانش 
نتایج بدست آمده در  ندارد.  اثر معناداری  ابتدایی  آموزان مقطع 
بسیاری  راستای  هم  منزل،  در  سواری  نقلیه  وسیله  وجود  مورد 
وسیله  وجود  با  که  دهد  می  نشان  و  است  پیشین  مطالعات  از 
نقلیه سواری در خانه، احتمال انتخاب شیوه پیاده نسبت به سایر                      
می  کاهش  تحصیلی  مقاطع  تمامی  در  نقل  و  حمل  های  شیوه 
یابد. عالوه بر متغیرهای فردی و اقتصادی و اجتماعی خانوار، تأثیر 
گرفت.  قرار  بررسی  مورد  نیز  و محیط شهری  های سفر  ویژگی 
ترین  مهم  از  یکی  عنوان  به  پیشین  مطالعات  در  که  فاصله  اثر 
عوامل تأثیرگذار بر انتخاب شیوه های فعال گزارش گردیده بود، 
در این تحقیق نیز مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور بر اساس 
توضیحات قبلی، بازه های مسافتی مختلفی تعریف گردید )طبق 
جدول 1(. نتایج بدست آمده در تمامی مدل ها نشان می دهد 
که رابطه تمامی بازه های مسافتی با احتمال انتخاب شیوه پیاده، 
مطلوبیت  مسافت،  افزایش  با  بطوریکه  است  معکوس  ای  رابطه 
شیوه پیاده روی نسبت به سایر شیوه های حمل ونقل به شدت 

کاهش می یابد.

بر اساس نتایج گزارش شده در جدول 2، تمامی بازه ها نسبت 
تمایل  کاهش  بر  معناداری  اثر  مبنا(،  )بازه  متر  مسافت 400  به 
به پیاده روی دانش آموزان در هر سه مقطع تحصیلی دارند. به 
اثر مسافت های بیش از 400 متر )0/25  عبارت دیگر، اختالف 
چه  هر  و  است  معنادار  روی،  پیاده  به  تمایل  کاهش  بر  مایل( 
مسافت سفر به مدرسه، از فاصله 400 متر بیشتر می شود، تمایل 
نتایج بدست آمده در  البته طبق  به پیاده روی کمتر می گردد. 
این تحقیق )جدول 2( افزایش مسافت سفر تا فاصله 800 متر، 
اختالف معناداری نسبت به مسافت مبنا )400 متر( در احتمال 
بدین  ندارد؛  ابتدائی  آموزان  دانش  میان  در  روی  پیاده  انتخاب 
معنا که برخالف دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان، برای 
و  متر  فاصله 400  میان  معناداری  تفاوت  ابتدائی،  آموزان  دانش 
ندارد. همچنین  پیاده وجود  انتخاب شیوه  احتمال  800 متر در 
بررسی ضرایب برآورد شده برای بازه های مختلف نشان می دهد 
مقاطع  روی  پیاده  به  تمایل  کاهش  در  مسافت  افزایش  اثر  که 
مختلف، متفاوت است. به منظور بررسی شدت کاهش تمایل به 
پیاده روی با افزایش مسافت و مقایسه گروه های سنی با یکدیگر، 
به  نسبت  متغیرهای مسافت،  برای  برآورد شده  تغییرات ضرایب 
افزایش مسافت بررسی گردید. بر این اساس، تغییر تمایل به پیاده 
روی بر اساس افزایش مسافت، در میان دانش آموزان دبیرستانی 
کمتر از دو مقطع دیگر است و نشان دهنده ثبات بیشتر در میان 

آن ها است.
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بررسی اثر زمان انجام سفر بر احتمال انتخاب پیاده روی نیز 
نشان داد که این متغیر، اثر متفاوتی در میان دانش آموزان مقاطع 
مختلف دارد. بر اساس نتایج بدست آمده، انجام سفر تحصیلی در 
شیوه  انتخاب  بر  معناداری  اثر  نوبت صبح،  به  نسبت  ظهر  نوبت 
پیاده روی در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان ندارد اما تمایل 
دانش آموزان ابتدائی و راهنمایی به انتخاب مد فعال افزایش می 

یابد. 

بررسی متغیر تراکم جمعیت، اثرات متفاوتی را در مدل های 
مختلف نشان داد. درحالیکه متغیر مذکور در مدل های 2 و 3، 
اثر معناداری در انتخاب شیوه پیاده به مدرسه ندارد، در مدل 1 
دارای اثر منفی بر احتمال انتخاب پیاده روی می باشد. همچنین 
مدرسه  گیری  قرار  که  داد  نشان   )CBDzone( متغیر  بررسی 
در منطقه تجاری شهر، باعث کاهش تمایل به پیاده روی دانش 
آموزان مقطع راهنمایی می شود اما در رفتار دانش آموزان ابتدایی 

و دبیرستان تأثیری ندارد.

جدول 2: نتایج مدل سازی برای سفرهای تحصیلی دانش آموزان به تفکیک مقاطع تحصیلی
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5- نتیجه گیري

پیاده روی یکی از روشهای سالم و مهم حمل و نقل بوده و 
می تواند در برنامه ریزی های شهری مد نظر قرار گیرد. بسیاری 
از سفرهای مردم در روز به اندازه کافی کوتاه است که بتوان آن 

را با 
شیوه پیاده انجام داد. مطالعه بر روي عوامل تأثیر گذار در راستاي 
افزایش استفاده از شیوه پیاده روی در سال های گذشته به دلیل 
جنبه هاي سالمت جامعه و کاهش استفاده از شیوه هاي سواري 
در ساعات اوج ترافیک، مورد توجه سیاستگذاران و پژوهشگران 
انتخاب شیوه  بر  مؤثر  عوامل  تحقیق،  این  در  است.  گرفته  قرار 
مورد  رشت  شهر  در  آموزان  دانش  تحصیلی  سفرهای  در  پیاده 
بررسی قرار گرفت. به منظور مقایسه تأثیر عوامل در میان گروه 
های سنی مختلف که در مطالعات گذشته کمتر مورد توجه قرار 
و  راهنمایی  ابتدایی،  گرفته است، سفرهای سه مقطع تحصیلی 
های  داده  از  منظور  بدین  گردید.  بررسی  تفکیک  به  دبیرستان 
جمع آوری شده در مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر 
رشت استفاده گردید. مهم ترین نتایج بدست آمده در این تحقیق 

به شرح زیر است:
تحصیلی،  مقاطع  تمامی  در  پسران  به  نسبت  دختران   -1

تمایل کمتری به انتخاب شیوه پیاده دارند. 
2- متغیر سن، تنها در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان 
با  که  داد  نشان  سازی  مدل  نتایج  بطوریکه  داشت  معنادار  اثر 

افزایش سن، تمایل به پیاده روی در میان آنان کاهش می یابد.
وجود  که  داد  نشان  نقلیه  وسایل  مالکیت  اثر  بررسی    -3
با  سفر  احتمال  کاهش  باعث  خانواده،  در  سواری  نقلیه  وسیله 

شیوه پیاده در تمامی مقاطع تحصیلی می شود. 
4- در این تحقیق، مسافت سفر به بازه های مختلفی تقسیم 
گردید و اثر آن ها به صورت جداگانه بررسی شد. از یافته های 
افزایش  با  روی  پیاده  به  تمایل  کاهش  حاضر،  تحقیق  در  مهم 

مسافت سفر در تمامی مقاطع تحصیلی بود. 
نوبت  به  نسبت  ظهر  نوبت  در  تحصیلی  سفرهای  انجام   -5
صبح، تمایل دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی به پیاده روی 
را افزایش می دهد اما در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان اثر 

معناداری ندارد.
6- تراکم جمعیت در ناحیه محل سکونت، در سفرهای دانش 
آموزان راهنمایی و دبیرستان اثر معناداری در انتخاب شیوه پیاده 
به مدرسه ندارد، اما در میان دانش آموزان ابتدایی دارای اثر منفی 

بر احتمال انتخاب پیاده روی است.

7- قرار گیری مدرسه در منطقه تجاری عمده، باعث کاهش 
اما در  تمایل به پیاده روی دانش آموزان مقطع راهنمایی شده 

رفتار دانش آموزان ابتدایی و دبیرستان تأثیری ندارد.
که  است  بوده  مواجه  نیز  هایی  محدودیت  با  حاضر  تحقیق 
از آن جمله می توان به عدم دسترسی به برخی اطالعات مهم 
در مدل سازی مانند اطالعات حمل و نقل همگانی، مشخصات 

شکبه معابر، 
ویژگی های ساخت شهری و مسافت واقعی سفر اشاره نمود. 
مسافت سفر در این تحقیق به صورت فاصله هندسی بین مراکز 
های  فاصله  به  دسترسی  زیرا  است  شده  دیده  ترافیکی  نواحی 
واقعی )فاصله بر روی شبکه معابر( برای محققین وجود نداشته 
است. توجه به ویژگی های ذکر شده در مطالعات آتی و بررسی 
اثر آن ها در فرآیند مدل سازی می تواند درك بهتری از رفتار 
پیاده روی در سفرهای تحصیلی در اختیار بگذارد تا بر آن اساس 
بتوان سیاست های بهتری را برای بهبود پیاده روی در سفرهای 

تحصیلی ارائه نمود.
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