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  چکیده

. از این رو، در راستای بررسی دهدیانجام م یشتریب یروادهیکه فرد در آن پ یروزانه است؛ به طور یسفرها یبرا نیگزیسفر جا یالگو کی مدار،ادهیپ یالگو

رتبط با م پنج مانعنقش  یمطالعه قصد دارد به بررس نیا .فعلی شهروندان نیز بررسی شود یروموانع پیاده تیضرورت دارد که اهم مدار،ادهیپ یافراد به الگو لیتما

میل به دیر بیدار  شامل تنبلی/در این مطالعه مورد بررسی  موانع مرتبط با فرد. روزانه شهروندان بپردازد یکار یدر سفرهاروی بیشتر در عدم تمایل به پیاده فرد

ن شد دهیو احساس خوب نداشتن از دمهم بودن آراستگی ظاهر شدن در محل کار ، روی بیشترعالقه نداشتن به پیاده ،، مشکالت جسمی و حرکتیشدن از خواب

استخراج  یبر اساس اهداف این مطالعه، متغیرها اکن در شهر رشت استفاده شده است.س نینفر از شاغل 432نمونه شامل  کیمنظور، از  نیهمبه باشد. می ابانیدر خ

مطالعه  نیدر ا. کرد یبندطبقه های محیطیویژگیو  های سفرویژگی ،اجتماعی-اقتصادیهای ویژگیتوان در سه دسته شده از مجموعه داده مورد مطالعه را می

یژگیاز و ریمتغ 6 ،اجتماعی-اقتصادی یهایژگیاز و ریمتغ 11پرداخته شده که در مجموع  یبیترت تیمدل لوج پنجبه ساخت  یروادهیموانع پ تیاهم یبررس یبرا

 یاز موانع فرد کیبر هر  اجتماعی-اقتصادی یهایژگیکه اوال تاثیر و دهدینشان م جینتا. اندمعنادار شده هادر این مدل یطیمح یهایژگیاز و ریمتغ 5سفر و  یها

تن به عالقه نداش ،یو حرکت یشدن از خواب، مشکالت جسم داریب ریبه د لی/ میاز پنج مانع تنبل کیها بر هر  یژگیو نیسهم ا ا،یمورد مطالعه متفاوت است و ثان

 همچنین،. درصد است 8و  7، 13، 30، 41 بیبه ترت ابانیشدن در خ دهیمحل کار و احساس خوب نداشتن از د درظاهر شدن  یمهم بودن آراستگ شتر،یب یروادهیپ

 شاخص متغیر و سفر هایویژگی از سفر زمانمدت کل متغیر ،اجتماعی-اقتصادیهای ی از ویژگیشغل ریغ یدر سفرها انهروز یروادهیپ قهیدق 5حداقل  تجربهمتغیر 

 .هستند اهمیت حایز محیطی هایویژگی از رویپیاده قابلیت

 کلمات کلیدی
 .مدار، رشت، الگوی پیادهموانع مرتبط با فرد، مدل لوجیت ترتیبی، رویپیاده
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 مقدمه -1

ضرورت  ریاخ یهادر دهه داریتوسعه پا یبرا یزیرپرداختن به برنامه ،یو جهان یامنطقه یطیمح ستیز یهاآمدن چالش دیبا پد

 یهاوهیبه استفاده شهروندان از ش قیتشو دار،یونقل پاحمل یهاکردیاز رو یکیشکل گرفته است.  داریونقل پاآن حمل رویکرده که پ دایپ

 .[1]دارد داریونقل پاحمل یدر حرکت جوامع به سو ینقش اساس یروادهیسفر پ یوهیاست. ش یروادهیمانند پ 1یرموتوریونقل غحمل

 ،یهرش یاشغال فضا نیناپذیر، کمتردیدتج یونقل، عدم استفاده از منابع انرژحمل وهیش نیترهمچون ارزان ییایمزا یدارا یروادهیپ

 تواند به طور محسوسی درروزانه می یدر سفرها یرواست. عالوه بر آن، گسترش استفاده از شیوه سفر پیاده ینشاط و شاداب ،یسالمت

 صوتی اثرگذار باشد.هوا و آلودگیمانند آلودگی یطیمحستیز یهاو آلودگی ککاهش تراکم ترافی

 ،یرواست که به نیرو و فعالیت بدن نیاز دارند. انجام سفرها به شیوه پیاده 2ونقل فعالحمل یهایکی از شیوه یروپیاده ،یطرف از

به طور منظم،  یرواند که پیاده. مطالعات نشان دادهشودیم هیسالمتی افراد توص یباعث افزایش میزان فعالیت جسمانی است که برا

 یایتواند عالوه بر مزاشهروندان می یروافزایش میزان پیاده یرو، تالش برا . از این[2]بخشدرا بهبود می افراد نیسالمت جسمی و روا

 سالمت جامعه باشد. یارتقا یونقل، یک سیاست مهم در راستاحمل یزیرمورد اشاره در برنامه

 یروادهیموانع و مشکالت اثرگذار بر پ یبه بررس یانجام شده است، مطالعات اندک یروادهیدر حوزه پ یادیهرچند مطالعات ز 

 جیتا نتا گرددیباعث م یروادهیپ یافراد برا یهاتیکه عدم اطالع از موانع و محدود دهدیمطالعات نشان م نیا یاند. بررسپرداخته

به  ر،گیونقل گردد. به عبارت دحمل زانیرشهروندان، متفاوت با انتظار برنامه یروادهیپ شیبه افزا لیتما جادیا یاقدامات موردنظر برا

 نیا و مرتفع گردد. بر ییآنچنان که شهروندان با آن مواجه هستند شناسا یروادهیالزم است موانع پ ،یروادهیپ شیافزا یمنظور تالش برا

 ن،یبنابرا . است تیاهم زیحا اریبس گردد،یم یروادهیپ یبرا یانعبه عنوان م دهیپد کیباعث درک  هک یعوامل مختلف ییمبنا شناسا

 یرودهایپ ایبر یموانععواملی است که منجر به شکل گیری  یاثرگذار زانیو م تیاز اهمی عدم آگاه مقاله نیشده در ا ییمسأله شناسا

 ،یمطالعات موانع فرد نیافراد است. در ا یروادهیپ برای یموانع مختلف وجود انگریب ر،یانجام شده در مطالعات اخ یهایبررسگردد. می

عوامل  اثر ییاساس، شناسا نیبر ا .[5-3]اندموانع اثرگذار شناخته شده نیتروهوا به عنوان مهمموانع مرتبط با سفر و موانع مرتبط با آب

رو،  نیباشد. از ا تیاهم زیحابه عنوان نوآوری  تواندیمیکی از شهرهای ایران شهروندان  یروادهیپ فردی در تمایل بهموانع مختلف بر 

یکی از  موانع مرتبط با فرد .پردازدیروزانه م یکار یدر سفرها یروادهیشهروندان رشت به پ لیدر تما یموانع فرد لیمطالعه به تحل نیا

ویق افراد تش یمناسبی برا یریزتوان به برنامهمی آنبا شناسایی شود که روی بیشتر محسوب میترین موارد در عدم تمایل به پیادهمهم

د در آن که فر یطورروزانه است؛ به یسفرها یبرا نیگزیسفر جا یالگو کی مدار،ادهیپ یالگو دست یافت.مدار پیروی از الگوی پیادهبه 

یدار شدن میل به دیر ب/ ینبلتاز جمله  موانع مرتبط با فردنقش از این رو،  .دهدروزانه سفر خود انجام  ینسبت به الگو یشتریب یروادهیپ

و احساس خوب مهم بودن آراستگی ظاهر شدن در محل کار  شتر،یب یروادهیعالقه نداشتن به پ ،یو حرکت ی، مشکالت جسماز خواب

 اهمیت هستند. حایز ابانیشدن در خ دهینداشتن از د

 مدارادهیالگوی پ نیاز شاغالن شهر رشت است. همچن یمناسب ندهیآوری شده نمانمونه جمع گرددیم مطالعه فرض نیدر انجام ا

روزانه خود  یبرای سفرها نیگزیبرنامه جا کیفرد بخواهد  کهیدر صورت گر،ید انیاظهار شده توسط هر فرد قابل تحقق بوده است. به ب

 ییهاهیفرض یمطالعه حاضر به دنبال بررس نیالگو را انتخاب خواهد نمود. همچن نیانجام دهد، ا یشتریب رویادهیپکه در آن  دیانتخاب نما

بر انواع موانع  یطیمح یهایژگیسفر و و یهایژگیو ،اجتماعی-اقتصادی یهایژگیو یاست: الف، نحوه اثرگذار ریدر قالب دو سوال ز

 دارند؟ یاز انواع موانع فرد کیرا در هر  نقش نیترمهم اجتماعی-اقتصادی یهایژگیو ایچگونه است؟ و آ یفرد

 پیشینه تحقیق -2

اند، به طوری که مطالعاتی روی شناخته شدهپیادههای اخیر موانع متعددی به عنوان عواملی بازدارنده در تمایل شهروندان به سالدر 

 هایموانع درک شده برای افراد را به نه دسته موانع مرتبط با دسترسی، نگرانی 3متمرکز بر این موانع صورت گرفته است. کالرک و اسکات

                                                           
1 Non-motorized Transportation 
2 Active Transportation 
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 یکاف تیفعالاز پیاده روی(،  ظاهری )احساس خوب نداشتن از دیده شدن در خیابان و عدم آراستگی ظاهری به واسطه عرق کردن پس

روی ، وقت نداشتن، عالقه نداشتن به پیادهروادهیپ نامناسب تیفیک، محله، مشکالت جسمی و حرکتی، سطح امنیت پایین در در طول روز

های ظاهری )احساس خوب نداشتن از دیده . در این میان موانع فردی شامل تنبلی، نگرانی[5]بندی کردنددسته کیتراف ی پایینمنیاو 

روی شدن در خیابان و عدم آراستگی ظاهری به واسطه عرق کردن پس از پیاده روی(، مشکالت جسمی و حرکتی، عالقه نداشتن به پیاده

. از [6]روی شهروندان بیان گردیده استه ای برخوردار بوده است. در مطالعه الیاس تنبلی به عنوان یک مانع برای پیادهاز جایگاه ویژ

به طور  . [8, 7, 5, 4] ه است.روی مورد بررسی قرار گرفتسوی دیگر، مشکالت جسمی و حرکتی در مطالعات فراوانی به عنوان مانع پیاده

تا  18 نیاز سن یبزرگسال که به طور تصادف 179 یبر رو یروادهیموانع درک شده مرتبط با پ یبه بررسکالرک و اسکات مطالعه مثال 

برخوردارند،  یباالتر یبدن یکه از شاخص توده یکساندهد نتایج نشان میشده، پرداخته است.  یآورکانادا جمع لتون،یهمشهر سال در  92

 یمداوم شاخص توده یریگقرار دارند. از جمله اندازه یقلب یهایمارینوع دو و ب ابتیمانند آسم، د یماریب یدر معرض خطرها شتریب

 یموانع مختلف ،یمشکالت جسم لیدل هباالتر ب یبدن یافراد با شاخص توده دهدیوجود دارد که نشان م یمطالعات، شواهد نیدر ا یبدن

و ریچارد نیز که بر روی بزرگساالن در وودکاکس  یاستفاندر مطالعه  [5]کنندیتجربه م ترنییپا یبدن یرا نسبت به افراد با شاخص توده

 یروادهیعالقه نداشتن به پ. [7]روی اعالم گردیدکشور آمریکا انجام شد، موانع سالمتی شخصی یا مشکل در راه رفتن به عنوان موانع پیاده

نیز در مطالعات متعددی مورد  ابانیشدن در خ دهیاحساس خوب نداشتن از دو  ظاهر شدن در محل کار یبودن آراستگ مهم، شتریب

روی ندارند و این ای به انجام پیادهکلی عالقهدهد که برخی از افراد به طور مطالعات گذشته نشان می .[8, 6, 5]بحث قرار گرفته است

نداشتن آراستگی ظاهری در مقصد به علت  نیز مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر، گروه دیگری از افراد [5]امر در مطالعه 

دهد . مطالعات گذشته نشان می[8]شمارندروی میروی که غالبا به علت تعریق عنوان شده است را به عنوانی مانعی برای انجام پیادهپیاده

گر، فردی که به دلیل عرق کردن آراستگی ظاهری این موانع از دید شهروندان متفاوت بوده و دو مانع مستقل از یکدیگرند. به بیان دی

دهد و به طبع آن تمایل به حضور در محل کار با آن وضعیت ظاهری را ندارد با فردی که کال عالقه روی از دست میخود را پس از پیاده

ه روی عنوان نماید کبه عنوان مانع پیادهروی ندارد می توانند کامال متفاوت باشند. البته ممکن است که فردی نیز هر دو مورد را به پیاده

 . طبیعتا اثر آن در هر دو مدل دیده شده است

-قتصادیاهای ویژگی شامل که گرددمی معرفی رویپیادهدر  موانع مرتبط با فردعامل اثرگذار بر  دسته سه گذشته، مطالعات اساس بر

 نتایج و شده پرداخته عوامل این از کدام هر بررسی به ادامه در. [9, 4, 3]شودمی های محیطیویژگیو  های سفرویژگی ،اجتماعی

 .شودمی گزارش نیز زمینه این در دیگر مطالعات

 نای در. شودمیاو  اجتماعی-اقتصادی مشخصاتو  فرد به مربوط هاویژگی این. است اجتماعی-اقتصادیهای ویژگی شامل اول دسته

 سن، شامل موارد این ترینمهم. باشدمی ممکن موجود موانع با ارتباط در هاآن معناداری امکان که دارند وجود فراوانی متغیرهای بخش

 اییمتغیره از جنسیت و سن. شودمی نظری عوامل و فرهنگی عوامل نقلیه، وسیله مالکیت درآمد، وقت، کمبود جسمی، عوامل جنسیت،

 افتندیدر 1کالرک و اسکات .اندداده نشان را جالب توجهی نتایج شده گرفته نظر در شرایط حسب بر و مختلف مطالعات در که هستند

ن همچنی .رو هستندروبه یروادهیپ زانیبودن م یدور پنداشتن مقاصد و کاف یلیبا دو مانع خ انسالیبا افراد م سهیجوانان در مقاکه 

از  شیب کیدر شب، تراف فیضع ییروشنا یدارا یهاابانیروی همراه هستند: خپیاده یبا پنج مانع برا نیز شهروندان سالخوردهدریافتند 

 موانع و مشکالت یدر مطالعه خود به بررس زیو همکاران ن یرزاق .[5]رویپیاده عدم تمایل بهو  تنها بودنخطرناک،  یهاحد، گذرگاه

عابر  چراغ راهنما، پل) طیو مشکالت مرتبط با مح مسائل، آنان به طور کیفی نشان دادند کهسالمند پرداختند.  ادهیپ با عابران مرتبط

 یادر مطالعهزاده و همکاران حاتم .[10]دقابل طرح هستن یاصل عنوان سه موضوعبه یو سالمت جسمان ی، احترام اجتماع(ابانیخ و ادهیپ

 باشد. اول داشته استممکن  لیکه دو دل روی وجود داردبه این نتیجه رسیدند که برای زنان موانع کمتری برای پیاده شهر رشت در

در منازل با زنان  یبرا وخودربه  یدسترس نکهی. دوم ااست حاضر بودن در اجتماع ایبری فرصتی روادهینسبت به پ نانپندار ز نکهیا

ها مشخص از آن گرییمطالعه د جینتا ،نی. همچن[11]کنندروی میپیاده انبیشتر از مرد انزن و از این رو ستروبرو ا بیشتری تیمحدود

 ییزنان شامل: روشنا یروادهیپ یهفت مانع بالقوه برا .[12]کنندیم رویادهیپ اناز دختر شتریب انپسر یلینمود که در سفرهای تحص
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 لیهوا و عرق کردن، عدم تما یسرعت مجاز توسط رانندگان، گرما تیدر شب، عدم رعا تیدر شب، نداشتن احساس امن هاابانیخ فیضع

 لیدر شب به دل یروادهیپدر مورد  ی. نگران[5]است رهایدر معرض تابش آفتاب، دور بودن مقاصد و کسل کننده بودن مس یریبه قرارگ

 یقربان تیگروه جمع نیترزنان محتمل رای، ز[16-13]زنان است یمشترک برا یمانع یتیو امن یمنیا یهاینگران ریو سا ییضعف روشنا

 .[15]ستندجرم ه

 و قیعرو -قلبی مشکالت ی،بدن مشکالت برخی وجود پزشک، توسط فیزیکی هایفعالیت انجام از شدن منع جسمانی، هایآسیب

 وقت، کمبود متغیر .[3]شودمی ذکر رویپیاده موانع عنوانبه پیادهعابران توسط که باشدمی مواردی ازجمله نیز هاجراحی برخی انجام

 نیترمهم 1دونالدکاش و مک  .[4]اندشده دیده افراد بیشتر رویپیاده موانع عنوان به باالیی اثرگذاری با نیز نقلیهوسیله تمالکی و درآمد

 االتریاهمیت بموضوع را با  نیا دارندگان وسیله نقلیه شخصی یافتند؛ کهبودن افراد  پرمشغله اینداشتن زمان  را موانع نیعامل در ب

نژادی و . یوسفی[4]دارند تیشکا ادیکمتر از مشغله ز گرید یهانسبت به گروه ادهیپکنند و عابرانیذکر م کاربران همگانینسبت به 

زاده و همکاران به این نتیجه رسیدند که حاتم .[3]روی اعالم کردندی را یکی از موانع پیادهعدم داشتن زمان کافای سوری هم در مطالعه

زواره فالح. [11]شودروی شناخته مینوان مانعی برای پیادهو در واقع به ع دارد یروادهیبر رفتار پ یاثر منف وضعیت اقتصادی بودن بهتر

زاده حاتم .[17]ابدییکودک به مدرسه کاهش م یروادهیاحتمال پ های با درآمد باال،نیز به این نتیجه رسیدند که در خانواده و همکاران

زواره و همکاران از فالح .[11]دارد یاثر منف رویبرمیزان پیاده هینقل لهیوس تیمالکو همکاران طی پژوهشی به این نتیجه رسیدند که 

 تیکه مالک ی، در حالیرانیدر نمونه اکه  افتنددری نیو چ رانیاکشور آمد روزانه به مدارس در دو وکودکان در رفت رویپیادهموانع  سهیمقا

  .[17]ابدییکودک به مدرسه کاهش م یروادهیاحتمال پ جود داشته باشد،و یخانگ لیاتومب

 که تمایالتی است و تعصبات عقاید، امیال، احساسات، از ایپیچیده حالت پندار .هستند هادیدگاهو پنداری موارد شامل نظری عوامل

 یک هاییژگیو سطوح از فرد یا برآوردهای هاگمانه نیز دیدگاه از . مقصود[18]باشد اثرگذار سفر رفتار در فرد تصمیمات در تواندمی

. [17, 11, 8, 5-3]نمایند ایجاد تغییراتی افراد رفتار در موثری قابل شکل به توانندمی یکدیگر کنار در عامل دو این .[19]است گزینه

، نبود فرهنگ (انینایزنان باردار، ناب ن،یمعلول سالمندان، کودکان، بانوان،) ریپذبآسیعدم توجه و احترام به قشر  مانند فرهنگی عوامل

نژادی و سوری در مطالعه یوسفیشده  عنوانی فرهنگ و موانع نکردن حق تقدم عابران از مسائل تیرعاو  نبودن بانوان راحت ،یمدارادهیپ

 .شوندمی شمرده رویپیاده موانع عنوان به که [3]باشدمی

 ناختهش سفر زمانمدت و مسافت رویپیاده رفتار بر سفر هایویژگی بین در اثرگذار عامل ترینمهم. است های سفرویژگی ،دوم دسته

زنند کمتر یم نیتخمتر طوالنی زمان و مسافت سفر راکه  یافرادای در نیوجرسی دریافتند که در مطالعهو همکاران  2یکلس. است شده

 و سفر وهین شبه عنوا رویادهیمسافت سفر احتمال انتخاب پ شیبا افزا زاده و همکاران نیزبراساس مطالعه حاتم .[20]کنندروی میپیاده

به عنوان  [25-22]روی پرداخته شده است.در مطالعات زیادی به مسافت پیاده .[21]ابدییدر طول سفر کاهش م رویادهیزمان پمدت

از سفرهای  سبیشترین مسافت پیاده طی شده پدهد که ، نشان میشهروندان آمریکایی بر سفرهای پیاده مرکزتای با همطالعمثال 

که  دهدمی نشانمطالعه مذکور لبته ا. استایی ذخرید و سفر برای صرف وعده غ سفرهای شغلی، تحصیلی، بهمتعلق تفریحی، به ترتیب 

روی در اهداف های متفاوت پیادهدهنده سرعتنشان روی در سفرهای شغلی کمتر از سفرهای تحصیلی است که احتماالًزمان پیاده

 یزمان سفرهامدت دهد کهنشان می [27]ایمطالعه. در شهر رشت نیز [26]است (شغلی مثالً سرعت بیشتر در سفرهای)مختلف سفر 

به علت داشتن زمان  انیآموزان و دانشجوبعدازظهرها دانش معموالچرا که  .باشدیم رشتیها ببعدازظهرها نسبت به صبح ادهیپ یلیتحص

 یهایکاربر، صبح هیاول ساعات در گر،ید ی. از سودهندیرا انجام م یتریطوالن ادهیپ یسفرها اده،یبه صورت پ ریمس مودنیپ یبرا یکاف

 .باشد در صبح انیدانشجو و آموزاندانش ادهیپ یزمان سفرهاکاهش مدت یبرا یعامل تواندیمیستند که فعال ن روهاادهیپ هیحاش

. اندرداختهپ رویپیاده موانع عنوان به متغیرها دسته این تأثیر بررسی به زیادی مطالعات .شودمی های محیطیویژگی شامل ومس دسته

 اندافتهدری ریاخ یهایدر بررسو همکاران  3براونسون .باشدمی اقلیمی عوامل و شده ساخته محیط هایویژگی شامل موارد این ترینمهم

                                                           
1 Kash & McDonald 
2Kelcie  
3 Brownson 
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اتصال  ،2نیزم یتنوع کاربر ،1تیمرتبط است؛ تراکم جمع یروادهیبا پ یساخته شده که بطور قابل توجه طیاز مح یژگیکه چهار و

 یریگاندازه 5یروادهیپ تیساخته شده با استفاده از شاخص قابل طیمحونقل، در مطالعات حمل .[28]باشدیم 4روادهیپ وجودو  3هاابانیخ

 ن،یزم یکاربر اختالط ت،یاز تراکم جمع یبی، که ترک[29]پیشنهاد گردیدو همکاران  6فرانکتوسط  یروادهیپ تیقابلشود. شاخص یم

لف تی مخهاچگونه محله کهدهد یمنشان  یروادهیپ تی. شاخص قابل[32-29]است 7یخرده فروش مساحتو نسبت  هاابانیاتصال خ

 تیدر مقدار شاخص قابل سهم نیشتریب هاتنوع کاربریکه  فرانک و همکاران نشان دادند .[33]گذار باشندریتأث رویپیادهبر  توانندمی شهر

شاخص  فیبا تعر زادهنیو حس انیبیحب ،در شهر رشت گریید مطالعه . در[34]افراد دارد رویادهیپ قیدقا زانیم فیدر توص رویادهیپ

ساخته شده )شامل  طیهای مختلف محبا مؤلفه رویادهینشان دادند که رابطه شاخص پ مختلف بر مبنای اهداف سفر رویادهیپ تیقابل

و کاری  لیتحص د،یهای سفر خراز هدف کیمطالعه( برای هر  نیبه مقاصد در ا یها و دسترسشبکه، تنوع کاربری اتصال ت،یتراکم جمع

به مقاصد به  یشاخص دسترس یپس از معرف ایدر مطالعه انیبیو حب انیسیبرج .[33]کرده است دایپ اما با الگوی مشابه یشکل متفاوت

د پرداختند. در مطالعه فوق نشان داده ش تیمدل جاذبه و تابع مطلوب کردیشهر رشت بر مبنای دو رو یکیتراف یآن برای نواح رییگاندازه

ذکر شده  تیمطلوبدر تابع  ن،ی)به عنوان مقصد( است. عالوه بر ا هاهیناح گرید و هیناح نیا نیاز مسافت سفر ب یتابع هیناح کی یدسترس

 ریغهای شبکه بر متاتصال کمان اریمع ت،یشاخص تعادل اشتغال و جمع ،یساکن، شاخص انتروپ تیمانند تراکم جمع گریید رهاییمتغ

 کیای مقاصد بر رییپذسدستر نیرابطه بهمچنین، این محققین نشان دادند که مقصد معنادار شدند.  هیدر ناح رویادهیقلمرو پ اریو مع

 j) هیهای موجود در ناحفرصت زانیم Ojرابطه  نیدر ا. ( است1مشخص و مسافت سفر بر اساس مدل جاذبه مطابق با رابطه ) هیناح

است که بر اساس  j هیو ناح i هیناح نیسفر( ب مسافتسفر ) نهیهز j) ،Cij هیدر ناح یرمسکونیهای غشامل مساحت مجموع کاربری

ی( میکیدر کل منطقه تراف یمسکون ریغ یهایها )شامل مساحت مجموع کاربربرابر کل فرصت Oو  ردیگیدر رابطه قرار م fتابع 

 .[35]باشد

(1) 
( )j ij

j

i

O f C

A
O




 

با  یارهیبه مساحت دا یابانیشبکه خ قیاز طر یابیمکان مشخص عبارتست از نسبت مساحت قابل دست کیبرای  رویادهیقلمرو پ

محور معابر نشان دادند برای  ادهیعابر پ یدر طراح رویادهیپ تیهای قابلای روی شاخصشعاع معادل. گوری  و همکاران در مطالعه

با نام  نی. آنان همچن[36]مختلف استفاده نمود اریمع نیاز چند دیو با کندینم تیکفا اریمع کیاز  هااتصال شبکه استفاده تن یبررس

 شیکردند که افزا انیب روی،ادهیپ تیقابل نییتع های معنادار شده درشاخص نیتراز مهم یکیبه عنوان  رویادهیقلمرو پ اریبردن از مع

جر من تیاست که در نها یهای ساختمانها و طول بلوکبستدی در ارتباط با کاهش تعداد بنیبه طور شد رویادهیقلمرو پ اریمقدار مع

 .گرددیمعابر م محوریادهیبه ارتقای پ

 یرهامس در سطوح اختالف و ناهمواری غیراستاندارد، و نامناسب سازیکف روها،پیاده اشغال مانند شده ساخته محیط هایویژگی سایر

 ناختهش رویپیاده موانع عنوان به نیز مقصد تا فاصله محله، یک شناسیزیبایی روها،پیاده از موتورسیکلت عبور نامناسب، شیب و

 موارد ازجمله مسکونی مناطق در خودروها سریع و زیاد وآمدرفت روها،پیاده در پیاده عابران حقوق به تجاوز. [40-37, 20, 3]اندشده

 عدم معابر، کافی روشنایی عدم. [46-41, 3]کندمی منع رویپیاده انجام از و تهدید را پیاده عابران ایمنی که است ایمنی به مربوط

, 41, 20, 4, 3]اندشده مشخص متعددی مطالعات در که است امنیتی موارد ازجمله نیز خلوت و تاریک مناطقوجود  و زیرگذرها امنیت

 بسیاری دیدگاه اساس بر نتیجه در. [48, 41, 3]کرد اشاره برف و باران بارش باد، وزش آفتاب، تابش به توانمی نیز اقلیمی عوامل از. [47

                                                           
1 Population density 
2 Land use mix 
3 Street connectivity 
4 Sidewalk availability 
5 Walkability Index 
6 Frank 
7 Retail floor area ratio 
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 موانع درک در باالیی اثرگذاری اقلیمی عوامل و شده ساخته محیط هایویژگی که شودمی مشخص شده، انجام مطالعات در محققین از

 .دارند افراد رویپیاده برای

 روش تحقیق -3

ر تا چه حد ب ،یروادهیپ یموانع درک شده برا تیمسئله است که اهم نیا یبررس مدارادهیالگوی پ فیمسئله پس از تعر نیترمهم

 ،یو حرکت ی/ میل به دیر بیدار شدن از خواب، مشکالت جسمیتنبلدر این پرسشنامه موانع  .گذاردیالگو اثر م نیانتخاب ا یافراد برا یرو

 به ابانیشدن در خ دهیمهم بودن آراستگی ظاهر شدن در محل کار و احساس خوب نداشتن از د شتر،یب یروادهیعالقه نداشتن به پ

قش ن یاشاره شد، هدف این مطالعه آن است که به بررس مقدمههمانطور که در روی مشخص گردید. عنوان موانع مرتبط با فرد برای پیاده

 .ونقلی شهروندان بپردازدحمل یروادهیپعدم تمایل  موانع مرتبط با فرد در

ر شهروندان د یرونامه تحقیقاتی جهت بررسی تمایل به پیادهشوند، از طریق یک پرسشهایی که در این مطالعه استفاده میداده

شده است. بخش اول اطالعات  لیپرسشنامه مورد استفاده از چهار بخش تشک .[49]اندشده یآورجمع 1394روزانه در سال  یسفرها

نامه از افراد خواسته شد تا اطالعات از پرسش این. در شودیالگوی سفرهای کاری روزانه افراد م هاییژگیکاری بوده که شامل و یتورها

نه شروع شده و کنند. در این تحقیق، یک تور کاری خانه مبنا مد نظر بوده است که از خا شته را گزارشذکاری خود در روز گ (های)تور

شکل می دهند.  شود. به عبارتی دیگر، مجموعه سفرهای از خانه تا محل کار و از محل کار تا خانه، یک تور کاری رامی به خانه نیز ختم

 ، هزینه هر سفر و هدف هر(شیوه حمل ونقل) ، شیوه انجام هر سفر(ساعت و دقیقه)اطالعات مورد نظر شامل زمان آغاز و پایان هر سفر 

رویافراد در تورهای کاری حائز اهمیت بود، از افراد خواسته شد تا تمامی پیاده رویسفر است. از آنجائیکه در مطالعه حاضر، میزان پیاده

در بخش دوم، موانع و . را نیز گزارش کنند (مانند تاکسی)ونقل های حملروی به منظور دسترسی به سایر شیوهپیاده های خود از جمله

رار ق والافراد مورد س رویادهیو پندارهای مرتبط با پ هادگاهیقرار گرفته است. بخش سوم، د یابیمورد ارز رویادهیتوسعه پ هایاستیس

محل سکونت و  هیناح یطیمح هاییژگیو ها،نی. عالوه بر اشودیرا شامل م یاجتماع-اقتصادی هاییژگیو زیگرفته است. بخش چهارم ن

 محاسبه شده است. یمکان تیمربوط به آن موقع هیشده توسط افراد و ناح انیب یمکان هایتیمحل کار فرد بر اساس موقع

آن باید از  یسازمدل یثبت شده است؛ از این رو برا 2تاییبا مقیاس لیکرت پنج 1به صورت یک متغیر ترتیبی یرومتغیر موانع پیاده

شناخت اهمیت هر یک از موانع مرتبط با فرد  یبرا 3یبیترت تیمدل لوجبه یبی استفاده شود. در این مطالعه، برازش ترت یهاروش

 شود.پرداخته می مدارادهیپ یدر عدم انتخاب الگو یروپیاده

ها دارای ارتباط ترتیبی باشند. در این صورت متغیر وابسته که بیش از دو گزینه برای انتخاب موجود باشد، ممکن است گزینه هنگامی

یک فرضیه  کند، در نظر گرفت.را به طور ترتیبی اختیار می m,….,1,0توان به صورت متغیری که مقادیر ، را میyسازی، در مدل

رازشب تمامی این در که است معنی این به برازش موازی ، فرضیه برازش موازی است. در حقیقت، فرضیههای انتخاب ترتیبیاساسی مدل

های لوجیت ترتیبی و در صورتی که این فرضیه رد شود باید از مدل [29]هستند باهم برابر توصیفی متغیرهای ضرایب های دوگانه،

 مورد برازش موازی در فرضیه بودن برقرار 6والد آزمون بردن کار به با است، کرده ارائه 5برنت که روشی استفاده نمود. در 4تعمیم یافته

ها را مدل این در ضرایب یکسان بودن والد، صحت آزمون صفر در این شرایط، فرضیه .شودمی مدل بررسی متغیرهای معنادار شده در 

های لوجیت الزم است تا این فرضیه از طریق آزمون والد مورد بررسی رد مدل. به همین منظور قبل از شروع به برآو[30]دهدنشان می

  قرار گیرد.

تخاب ان یهاموجود هستند. همانند مدل یهانمایانگر یکی از گزینه یب،با حفظ ترتمتغیر وابسته کدام از سطوح  هردر این شرایط 

𝑦𝑖نهان  وستهیپ ریمتغ کی، iکننده، فرد انتخاب یانتخاب ترتیبی این است که برا یهادوگانه، ایده اصلی مدل
وجود دارد که بر اساس  ∗

                                                           
1 Ordinal Variable 
2 Five Point Likert Scale 
3 Ordered Logit Model 
4 Generalized Ordered Logit Models 
5 Brant 
6 Wald Test 
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این متغیر نهان، به صورت ترکیب خطی از چند متغیر مستقل و یک بخش مشاهده نشده  .[52]ترتیبی مشاهده شده است یهاپاسخ

شود که هر کدام معرف هایی تقسیم می، به ناحیهμ آستانه، چند وسیله به گیرد،می قرار آن در نهان متغیر که ∞ تا -∞شود. بازه فرض می

 یکی از سطوح ترتیبی متغیر وابسته هستند. 

𝑦𝑖 .کندیاعالم م m,….,1,0دهد را در مقیاس که ترجیح می یاکننده گزینهشخص انتخاب
 𝑦𝑖متغیر نهان مشاهده نشده است و  ∗

اس قرار گرفتن متغیر نهان در هر کدام از ناحیهوابسته و متغیر نهان، بر اس ریمتغ( 2)متغیر مشاهده شده متناظر آن است. طبق رابطه 

 .[53]شوندمی طها، به یکدیگر مربو

(2) 

 *

0

*

0 1

*

1 2

*

1

0

1
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...

i
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i i

i m

if y

if y

y if y

m if y



 

 

 

 
 

  
 

   
 
 
 
 

 

احتمال ( 3رابطه )در این مدل احتمال انتخاب هر گزینه با احتمال قرار گرفتن متغیر نهان در ناحیه مربوط به آن گزینه  برابر است. 

نشانگر باالترین سطح ترتیبی این  mنشانگر یک سطح دلخواه از متغیر وابسته و  jدهند. در این روابط، انتخاب هر گزینه را نشان می

 .[52]متغیر است

(3) 
 

1Pr( ) ( ) ( )i j i j iy j F X F X        

مدل لوجیت، با  Fتابع ( 4) . رابطهباشدی، م𝜀ها، مشاهده مطلوبیت گزینه یدر این روابط، تابع توزیع تجمعی بخش خطا Fتابع 

را نشان ( 3)طبق رابطه  𝜀 یبا فرض توزیع گامبل برا تیبی،تابع مدل لوجیت تر (5). رابطه دهدیرا نشان م 𝜀 یفرض توزیع گامبل  برا

 .[50]، تعداد سطوح متغیر وابسته ترتیبی استmرابطه  نی. در ادهدیم

(4) 

 
exp( )

( ) ( )
1 exp( )

i
i i

i

X
F X X

X





  


 

(5) 
 exp( )

Pr( ) , 1,2,...., 1
1 exp( )

i j

i

i j

X
y j j m

X

 

 


   

 
 

تابع توزیع لجستیک  رابطه،  نی. در ا[52]شودینوشته م( 6) نمایی به صورت رابطهها، تابع درستمحاسبه ضرایب و آستانه یبرا

 یها، ترکیبµ یهاآستانه ای 𝛽ضرایب  ینمایی جواب یکتا ندارد و بدون در نظر گرفتن محدودیت برااین تابع درست یسازباشد. بهینهمی

ود یا این ها محدود شبنابراین، باید یکی از آستانهنمایی برسند. توانند به مقدار بیشینه تابع درستها میو آستانه ضرایباز این  یشماربی

 .[52]که مقدار ثابت در مدل برابر صفر در نظر گرفته شود

(6) 1 1 1

1 0

ln ln( ), ( ), ( )
n m

ij ij ij ij j i ij j i

i j

L Z X X     

 

           

 مطالعه موردی -4

شهر  ترین. این شهر بزرگترین و پرجمعیتانجام شده استایران و مرکز استان گیالن  ییکی از کالنشهرها این مطالعه در شهر رشت،

نفر در این شهر ساکن هستند و  هزار 680 ، جمعیت1395رسمی در سال  یرشمارس خزر است. بر اساس یدر سه استان حاشیه دریا

 ییشده در مدل نها یبررس یرهایشده و متغ یآورگرد یهادادهبه معرفی بخش  نیدر ا. [54]مربع است لومتریک 180 آن مساحت

 شده است. پرداخته
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نامه تحقیقاتی یک پرسششوند، از طریق هایی که در این مطالعه استفاده میدادههمانطور که در بخش روش تحقیق اشاره شد، 

وابسته استفاده  رهایمتغی 1 جدول. [49]اندشده یآورجمع 1394روزانه در سال  یشهروندان در سفرها یروجهت بررسی تمایل به پیاده

مستقل در  رهاییمتغ ن،یشیمطابق با فصل مروری بر مطالعات پ نی. همچندهدیها را نشان مگذاری آنسازی و ناممدل ندیشده در فرآ

 یسفرها یهایژگیو ،اجتماعی-اقتصادی یهایژگیسه دسته شامل و نی. اشوندیبندی مهای فوق در سه دسته طبقهبرازش مدل ندیفرآ

 است گرفته قرار بررسی مورد سازیمدل فرآیند در مستقل متغیر 68 تعداد که است ذکر قابل. شودیم یطیمح یهایژگیکاری روزانه و و

 قلمست متغیرهای. است شده پرهیز سازیمدل در نشده معنادار متغیرهای بیان از نشریه مقاله اتصفح تعداد محدودیت به توجه با اما

فرد برای یک است که  رویادهیزمان پمدت آلدهیا رویادهیمنظور از پ .است شده ارائه 2 جدول در هاآن گذارینام نحوه و شده معنادار

 یافراد بستگ دگاهیبه طور خاص به دمتغیر یک متغیر نظری است و  نیاگردد که مالحظه می. کندیم یابیارز و مطلوب خود مناسب

 .دارد

اند. از جمله دالیل برای مالک قرار دادن معابر های حاشیه معابر اصلی شهر انتخاب شدههای آمارگیری در این مطالعه، کاربریمحل

های دارای عملکردهای شهری بنا بر ضرورت، عمدتاً در شهر رشت، فعالیت یاصلی شهر آن بوده که بر اساس مطالعات جامع شهرساز

ای در بازه چهار هفته کیشده در  یدر پرسشنامه طراح ازیاطالعات مورد ن رو،نی. از ا[55]شده اند قرحول معابر اصلی شهر مست

جا که اطالعات سفرهای از آن .[49]ه استآوری شدجمع 1شکل مطابق با  شهر رشت یاصل هایابانیدر خ 1394و خرداد  بهشتیارد

 دهیها در روزهای یکشنبه الی پنجشنبه انجام گردمصاحبهتمامی  گرفت،یمورد بررسی قرار م قبل از آمارگیریشغلی افراد در روز کاری 

توسط افراد و ارائه  شتهذ، امکان یادآوری بهتر الگوی سفرهای روز گیریقبل از آمارگترین دالیل انتخاب روز کاری . یکی از مهماست

تنها همچنین،  ونقل بوده است.حمل هایهیک روز کاری و عوامل مؤثر بر انتخاب شیوهتمامی سفرهای تر از جزئیات اطالعات دقیق

اند. به پرسشنامه را داشته ییشهر رشت بوده، امکان پاسخگوها داخل سال داشته و محل سکونت و کار آن 18افرادی که سن باالی 

های گمشده و پرت( تعداد داده ینیگزیو جا ییها )شناساهای مربوط به پاکسازی دادههای دارای خطا و اعمال روشبا حذف داده سپس

 .[49]ماند یسازی باقپرسشنامه برای استفاده در مرحله مدل 432

 سازیمدل ندیوابسته استفاده شده در فرآ رهاییمتغ 1 جدول

Table 1 dependent variables used in the modeling process  

 متغیر توضیح نوع نماد مانع

مرتبط با 

 فرد

B_Lazy مدار یادهپ یدر عدم انتخاب الگو "شدن از خواب یدارب یربه د یل/ م یتنبل "مانع اهمیتمیزان  ایرتبه

  (زیادخیلی= 5و  زیاد= 4، معمولی= 3= کم، 2، کمخیلی= 1)

 B_Body در عدم انتخاب  "و ....( یقلب ی، ناراحتی)چاق یو حرکت یمشکالت جسم"ت مانع یمیزان اهم ایرتبه

  (زیادخیلی= 5و  زیاد= 4، معمولی= 3= کم، 2، کمخیلی= 1مدار )پیاده الگوی

 B_NInt یادهپ یدر عدم انتخاب الگو "یردر مس یشترب روییادهعالقه نداشتن به پ"ت مانع یمیزان اهم ایرتبه

  (زیادخیلی= 5و  زیاد= 4، معمولی= 3= کم، 2، کمخیلی= 1مدار )

 B_Ext در عدم انتخاب  "ظاهر شدن در محل کار )عرق کردن( یمهم بودن آراستگ"ت مانع یمیزان اهم ایرتبه

  (زیادخیلی= 5و  زیاد= 4، معمولی= 3= کم، 2، کمخیلی= 1مدار )یادهپ یالگو

 B_Visible یدر عدم انتخاب الگو "ابانیده شدن در خیاحساس خوب نداشتن از د"ت مانع یمیزان اهم ایرتبه 

  (زیادخیلی= 5و  زیاد= 4، معمولی= 3= کم، 2، کمخیلی= 1مدار )یادهپ

 

نفر است.  432گزارش شده است. تعداد کل افراد مورد بررسی در این جدول  3جدول در  یاجتماع -های اقتصادیمشخصه نیترمهم

ونقل و ترافیک رشت در سال های مختلف در نمونه نهایی در این مطالعه با جامعه شاغلین در مطالعات جامع حملمقایسه سهم گروه

رای ب قابل قبولینمونه مورد مطالعه را، نماینده  توانها به یکدیگر بسیار نزدیک هستند و از این رو میدهد که سهمنشان می 1386
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، مطالعات 1386رشت در سال  ونقل و ترافیکمطالعات جامع حمل الزم به ذکر است پس از .[54]جامعه هدف در این مطالعه دانست

 دیگری از این دست در شهر رشت انجام نگرفته و اطالعاتی موجود نبوده است.

 
 یریآمارگ یهامعابر اصلی شهر رشت و محل 1شکل 

Figure 1 The main roads of Rasht city and the survey locations  

 سازیمدل ندیدر فرآ معنادار شده مستقل رهاییمتغ 2 جدول

Table 2 independent variables that are significant in the process of modeling  

 توضیح متغیر نوع نماد

 اجتماعی-اقتصادیهای ویژگی

Fixed_Job در غیر این صورت(0= بلی، 1بندی ثابت )داشتن شغل با زمان ساختگی = 

Occt_U1 در غیر این صورت(0= بلی، 1سال ) 1سابقه شغلی کمتر از  ساختگی = 

Occt_O5 در غیر این صورت(0= بلی، 1سال ) 5سابقه شغلی بیشتر از  ساختگی = 

ENV_OPP ایرتبه 

مسیر رفتن به محل کار و بازگشت به منزل فرصتی برای کمک به روی در نظرم پیادهبه

= کامال 5= موافقم و 4= نظری ندارم، 3= مخالفم، 2= کامال مخالفم، 1زیست است )محیط

 موافقم(.

PERF_OPP ایرتبه 
روی در مسیر رفتن به محل کار و بازگشت به منزل در افزایش کارائی من در محل نظرم پیادهبه

 = کامال موافقم(.5= موافقم و 4= نظری ندارم، 3= مخالفم، 2= کامال مخالفم، 1است ) کار موثر

WT_Perc ایرتبه 
نسبت کل زمان پیاده روی روزانه فرد )در رفتن به محل کار و بازگشت به منزل( به مقدار ایده

 = خیلی بیشتر(5= بیشتر و 4= کافی، 3= کمتر، 2= خیلی کمتر، 1آل )

W_EALL در غیر این صورت(0= بلی، 1) روی کل مسیر )منزل تا محل کار(داشتن تجربه پیاده ساختگی = 

W_5M1 ساختگی 
= بلی، 1دقیقه ) 5روی در سفرهای غیرشغلی به میزان حداقل بیش از یک بار در روز انجام پیاده

 = در غیر این صورت(0

 های سفرویژگی

Peak_Hour در غیر این صورت(0= بلی، 1در ساعت اوج ترافیک صبحگاهی )انجام سفرهای کاری  ساختگی = 

Mode_TWV در غیر این صورت(0= بلی، 1شیوه انجام سفرهای کاری روزانه: وسایل نقلیه دوچرخ ) ساختگی = 

T_Time کل زمان سفر صرف شده در سفرهای کاری روزانه عددی 
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 های محیطیویژگی

WI_H در ناحیه محل سکونتروی شاخص قابلیت پیاده عددی 

PCA_H روی در ناحیه محل سکونتمعیار قلمرو پیاده عددی 

Acc_W دسترسی ناحیه ترافیکی در ناحیه محل کار عددی 

 

-اقتصادی یهایژگیتوان در سه دسته واستخراج شده از مجموعه داده مورد مطالعه را می یبر اساس اهداف این مطالعه، متغیرها

 یهایژگیو ،اجتماعی-اقتصادی یهایژگیمطالعه اطالعات و نیکرد. در ا یبندطبقه یطیمح یهایژگیسفر و و یهایژگیو ،اجتماعی

اند، درصد معنادار بوده 10 تیکه حداکثر در سطح اهم ییرهایمتغ ییبوده است که پس از شناسا اریدر اخت یطیمح یهایژگیسفر و و

مطابق با  میدرصد، عال 10 تیمدل بر اساس حداکثر سطح اهم ی. انتخاب پارامترهااستفاده شده است یسازدر مدل رهایمتغ نیاز ا

 .برازش ممکن انجام شده است یخوب نیشتریشهود و ب

به طور انجام شده است. همبستگی اسپیرمن  حاضر، آزمون ۀوابسته( در مسئل ریای )از جمله، خود متغرتبه رهاییوجود متغ لیبه دل

 .[56]از دو متغیر پیوسته نباشند استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن توصیه شده استکلی هرگاه حداقل یکی 

ثبت شده موجود  یهاکه توسط افراد در داده مدارادهیپ یموانع مرتبط با فرد در عدم انتخاب الگو تیسطوح اهم عیتوز 2شکل  

( ادیز یلی= خ5و  ادی= ز4 ،ی= معمول3= کم، 2 کم،یلی= خ1تایی )در مقیاس لیکرت پنج یرو. موانع پیادهدهدیهستند را نشان م

مانع مهم بودن آراستگی ظاهر  یرا برا "ادیز یلیخ" تیاز افراد اهم یادیتعداد ز داستیپ 2شکل که در  همانطوراند. شده یگیراندازه

مشکالت جسمی و حرکتی و مانع احساس مانع  تیاهم ،سوی دیگراند. از اعالم کرده مدارادهیپ یعدم انتخاب الگو یشدن در محل کار برا

 .بوده است "کم یلیخ"از افراد  یادیتعداد ز یالگو برا نیعدم انتخاب ا یبرا در خیابان به ترتیبخوب نداشتن از دیده شدن 

 نشان داده شده است. های الگوی سفرهای کاری روزانه اعضای نمونهمشخصه 4در جدول 

 

 مورد بررسی نمونه در اجتماعی-اقتصادی هایمشخصهآمار توصیفی  3 جدول

Table 3 Descriptive statistics of socio-economic characteristics in the studied sample 

 تعداد در نمونه توضیح متغیر متغیر

 ینسب یفراوان

 نمونه مورد برررسی
نمونه مطالعات 

 ونقلجامع حمل

 0/82 7/81 353 مرد  جنسیت

 9/17 2/18 79 زن 

 3/17 6/26 115 سال 29تا  18بین  سن

 0/34 8/36 159 سال 39تا  30بین 

 2/27 5/24 106 سال 49تا  40بین 

 0/16 1/10 44 سال 59تا  50بین 

 3/5 8/1 8 سال 60باالتر از 

 * 4/25 110 مجرد وضعیت تأهل

 * 5/74 322 متأهل

 0/33 0/40 180 غیر دانشگاهی )دیپلم و کمتر( وضعیت تحصیالت

 0/67 9/59 252 دانشگاهی )فوق دیپلم و باالتر(

 5/19 0/12 52 نفر یا کمتر 2 تعداد اعضای خانوار

 7/35 4/32 140 نفر 3

 8/33 8/35 155 نفر 4

 1/11 4/16 71 نفر  5

 6/3 2/3 14 نفر 6
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 * 0/34 147 نفر 1 تعداد شاغلین در خانوار

 * 7/49 215 نفر 2

 * 2/16 70 نفر یا بیشتر 3

 *عدم دسترسی به اطالعات

 
 یروادهیموانع پ تیسطوح اهم عیتوز 2شکل 

Figure 2 Distribution of importance levels of walking barriers 

 های الگوی سفرهای کاری روزانه اعضای نمونهمشخصه 4 جدول

Table 4 Daily work trip patterns of the sample members 

 مشخصه
 اعضایکل 

 نمونه

 نمونه با اعضای

 کاریدو تور  کاریتور  یک

 210 222 432 کل فراوانی

 20/84 10/53 20/68 قه(یمتوسط زمان سفر کل )دق

 60/43 40/24 40/31 قه(یروی )دقادهیزمان پمتوسط مدت

 05/39 96/63 58/51 روی در الگوی سفر روزانه )درصد(ادهیقه پیدق 5تجربه حداقل  ینسب یفراوان

 29/4 66/7 02/6 الگوی سفر روزانه )درصد(ده در یچیره سفر پیداشتن زنج ینسب یفراوان

 11 50/5 20/8 لومتر(یمتوسط مسافت سفر )ک

 

 این موانع تیاهمبندی اولویت ،3شکل مطابق با استفاده شده است.  یوزن نیانگیاز روش ممرتبط با فرد  موانع یبندتیاولو به جهت

 داریب ریه دب لی/ می، تنبلریدر مس شتریب یروادهیظاهر شدن در محل کار، عالقه نداشتن به پ یمهم بودن آراستگ بیبه ترت برای افراد

 .باشدیم ابانیشدن در خ دهیاحساس خوب نداشتن از دی و و حرکت یمشکالت جسم، شدن از خواب
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  یروادهیموانع پ اولویت بندی اهمیت 3شکل 

Figure 3 Prioritizing the importance of walking barriers 

که شامل مواردی چون  گرفته قرار یرفت و برگشت به محل کار مورد بررس ریدر مس رویادهیمطالعه شش پندار مرتبط با پ نیدر ا

نشاط و  شیافزا صادی،اقت ییجوصرفه ،یاجتماع برخوردهای معاشرت و ،یجسمان یآمادگ شیو افزا یسالمت بر رویادهیاثرگذاری پ

 4شکل در  کرتیل ییتاپنج اسیپاسخ افراد در مق جی. نتاشودیفرد در محل کار م یو ارتقای کارائ ستیز طیمح بهبود ،یزندگ تیفیک

پیادهروی، پندار اثرگذاری همانطور که در شکل نیز مشخص است، در بین موارد ذکر شده برای پندارهای مرتبط با پیاده است. شدهارائه 

نشان داده شده است. به عبارت  "خیلی زیاد"روی بر روی سالمتی و افزایش آمادگی جسمانی برای نمونه مورد مطالعه با درصد باالیی 

 دیگر، سالمتی و افرایش آمادگی جسمانی در بین افراد نمونه از اهمیت باالیی برخودار است.

 
 کرتیل اسیدر مق رویادهیپندارهای افراد نسبت به پ یبررس 4شکل 

Figure 4 People's opinions toward walking on a Likert scale 
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 نتایج -5

شدن از  داریب ریبه د لی/ میمانع تنبل پنجموانع شامل  نیروی افراد باشد. اموانع پیاده نیاز موثرتر یکیتواند موانع مرتبط با فرد می

ظاهر شدن در محل کار و احساس  یمهم بودن آراستگ شتر،یب یروادهیمانع عالقه نداشتن به پ ،یو حرکت یخواب، مانع مشکالت جسم

قابل  .دهدمی نشان را موانع مرتبط با فرد برای ترتیبی لوجیت هایمدل نتایج 5جدول . باشدیم ابانیشدن در خ دهیاز د تنخوب نداش

یت از برقراری فرضیه برازش موازی و در نتیجه کفایت مدل لوجیت ترتیبی ذکر است که انجام آزمون والد روی ضرایب بدست آمده حکا

 داشته است. 

  دیر بیدار شدن از خوابمیل به  /یتنبلمانع 

( دارند آشنایی کمتری نسبت به Occt_U1)سال  یککمتر از  یسابقه شغلدر این مدل چهار متغیر معنادار شده است. افرادی که 

ن های روزانه تلفیق کنند. عالوه بر ایهای کاری خود را با سایر فعالیتتر از سایرین بتوانند برنامهاحتماال سختشرایط کاری خود دارند و 

توانند رود این افراد کمتر از سایرین بتر است. از این رو انتظار میبینی نیز برای چنین افرادی محتملتغییرات برنامه کاری غیرقابل پیش

 روی تا محل کار برای خود تخصیص دهند.خواب زمانی را برای پیادهبا زود بیدار شدن از 

ر موثخود  یکارائ شیدر افزارا رفتن به محل کار و بازگشت به منزل  ریدر مس یروادهیکه پ یافرادی دهد که منتایج مدل نشان 

 یبرا یشدن از خواب را به عنوان مانع داریب ریبه د لیم ای یتنبل (، با احتمال بیشتری نسبت به سایرین مانعPERF_OPPشمارند )می

ی تلقی می کنند. از آنجا که این نتیجه تا حدی دور از انتظار به نظر رسید، تحلیل دقیق تری برای شناسایی این افراد صورت روادهیپ

 نیا توان گفت که هرچند می. 1نسبت به سایرین بوددر سفرهای کاری روزانه گرفت که حاکی از  بیشتر بودن مسافت سفر این افراد 

احت استر یبرا یبه تبع آن زمان کمتر نموده وروزانه صرف  یرا در سفرها یشتریمدت زمان ب شتر،یمسافت ب شیمایافراد به علت پ

 ریبه د لیم ای یتنبل ن،یریبا سا سهیافراد، در مقا نیوجود دارد که ا یشتری، احتمال بروو از اینافراد مورد مطالعه دارند  رینسبت به سا

های بزرگتری درخصوص بررسی این متغیر رسد باید با نمونه، اما به نظر میبپندارند یروادهیپ یبرا یشدن از خواب را به عنوان مانع داریب

 اقدام نمود.  

هر چه مقدار تواند بیانگر این موضوع باشد که ( با عالمت منفی میWI_Hسکونت )محل  هیدر ناح رویادهیپ تیشاخص قابل متغیر

 رو،نیتر بوده و از امناسب رویادهیاطراف محل سکونت فرد برای پ طیتر باشد، محمحل سکونت بزرگ هیناح یروادهیپ تیشاخص قابل

انتظار داشت که افراد  توانیاساس م نی. بر اابدی شیافزا نیریمناطق نسبت به سا نیافراد ساکن در ا رویادهیبه پ لیتما رودیانتظار م

قلمداد  رشتیب یروادهیپ یبرا یشدن از خواب را به عنوان مانع داریب ریبه د لیم ای یتنبل  یبا احتمال کمتر ،یمناطق نیچن رساکن د

 .کنند

افزایش قلمرو بدین معنا که با  معنادار شده است.( با عالمت مثبت PCA_Hسکونت )محل  هیدر ناح رویادهیقلمرو پ اریمعمتغیر 

ها( در ناحیه محل سکونت افراد، تنبلی/میل به دیر بیدار شدن ها، دیوارها و بزرگراهروی )ساختمانکاهش موانع فیزیکی پیادهروی یا پیاده

باشد که ای شهر میهای حومهنواحی در ناحیهرسد این امر به علت وقوع این به نظر میکند. از خواب به عنوان یک مانع فردی جلوه می

روی با روی به عنوان یک گزینه قابل اتکا برای افراد به علت فاصله زیاد چندان متصور نیست. همبستگی معکوس متغیر قلمرو پیادهپیاده

 .  2کندمتغیر دسترسی به سایر نواحی شهر، این امر را تایید می

 

 و ....( یقلب یناراحت ،ی)چاقی و حرکت یمشکالت جسم مانع 

دهنده این ( با عالمت منفی نشانFixed_Job) بندی ثابتداشتن شغل با زماندر این مدل پنج متغیر معنادار شده است. متغیر 

دانند، کمتر از سایرین است که افرادی که در زندگی خود برنامه شغلی مشخصی دارند و خود را ملزم به انجام کار در ساعت مقرر می

می رسد اشتغال افراد با مشکالت جسدانند. به نظر میروی بیشتر، تاثیرگذار میموانعی مانند مشکالت جسمی و حرکتی را درانجام پیاده

 ای حاصل شده است.وقت بیشتر باشد که چنین نتیجههایشان در مشاغل پارهو حرکتی با توجه به محدودیت

                                                           
 درصد به دست آمده است. 01و با سطح اهمیت  08/0برابر با  شده در سفرهای کاری روزانه مودهیکل مسافت سفر پهمبستگی این متغیر با  1

 .درصد به دست آمده است 5و با سطح اهمیت  -12/0برابر با محل سکونت  هیدر ناح یدسترسهمبستگی این متغیر با  2
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 نع مرتبط با فردموامرتبط با  یینها لوجیت ترتیبی هایمدل 5 جدول

Table 5 Final ordinal logit models of personal barriers 

 مانع          

 متغیر
B_Lazy B_Body B_NInt B_Ext B_Visible 

 378/2 *** 606/0 **    مقدار ثابت

 اجتماعی-اقتصادیهای ویژگی

Fixed_Job  *** 333/1-    

Occt_U1 *** 793/0     

Occt_O5  * 331/0    

ENV_OPP     *** 245/0- 

PERF_OPP ** 156/0     

WT_Perc   * 174/0   

W_EALL    ** 432/0  

W_5M1  *** 688/0 *** 614/0 ** 515/0 *** 857/0 

 های سفرویژگی

Mode_TWV  * 617/0    

Peak_Hour   * 374/0   

T_Time  *** 010/0 *** 011/0 *** 011/0 *** 011/0 

 های محیطیویژگی

WI_H * 056/0-  *** 111/0- ** 082/0-  

PCA_H *** 069/2     

Acc_W     *** 527/52- 

M0 0 0 0 0 0 

M1 ***925/0 ***801/0 ***582/0 ***273/0 ***172/1 

M2 ***936/1 ***505/1 772/1 ***173/1 ***727/2 

M3 ***234/3 ***829/2 ***971/2 ***626/2 ***096/4 

 345 345 345 345 345 تعداد مشاهدات

ییتابع درستنما تمیلگار  32/540- 56/505- 79/522- 89/494- 16/489- 

 326/41 203/30 464/39 920/62 469/16 مقدار مربع کای

 2ρ 027/0 089/0 058/0 108/0 119/0آماره 
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معنادار شده است. این بدین معنی است که افرادی که  ( با عالمت مثبت در مدلOcct_O5)سال  پنجاز  شتریب یسابقه شغلمتغیر 

های سنی باالتری هستند، ممکن است مشکالت جسمی و حرکتی بیشتری نسبت سال دارند و احتماال در رده 5سابقه شغلی بیشتر از 

حسوب روی بیشتر مبرای پیادهتری یک مانع ها به طور جدیتر داشته باشند. بنابراین، مشکالت جسمی و حرکتی برای آنبه افراد جوان

 شود.می

( تمایل کمتری W_5M1) کنندمی رویادهیپ قهیدق 5حداقل  زانیبه م کاریریبار در روز در سفرهای غ کیاز  شیبافرادی که 

دل می باشد. روی در سفرهای غیر کارو زمان صرف شده برای پیادهانرژی دهند که احتماال به دلیل روی به محل کار نشان میبرای پیاده

کنند، بیش از سایرین روی میدقیقه در سفرهای غیرکاری پیاده 5دهد که در نمونه مورد مطالعه افرادی که بیش از بدست آمده نشان می

روها در ساعت اوج و تنشرسد شلوغی پیادهدانند. به نظر میروی در سفرهای کاری میمشکالت جسمی و حرکتی را مانعی برای پیاده

روی به قصد روی در سفرهای خرید، تفریح و حتی پیادهمرتبط با به موقع رسیدن به محل کار منجر به تمایل این افراد به پیادههای 

 رخورداربدر نمونه مورد مطالعه نیز  یباالتر ی بدنیشاخص تودهاز  دهد که این افراد غالباتر نشان میبررسی دقیقگردد. یک سالمتی می

 نسبت به بیشتریباالتر موانع  ی بدنیشاخص تودهدهد افراد با یوجود دارد که نشان م یشواهد ات گذشته،مطالعبا توجه به  .1ندبوده ا

شتر روی بیتواند به عنوان مانعی برای پیادهی میو حرکت یمشکالت جسمبنابراین،  و کنندیتر تجربه منییپا ی بدنیشاخص توده افراد با

 با این وصف لزوم انجام مطالعات بیشتر روی این مقوله به چشم می خورد. د.برایشان تلقی گرد

دهنده این است که افرادی ( با عالمت مثبت نشانMode_TWV) دوچرخ هینقللیوسا با انجام سفرهای کاری روزانه وهیش متغیر

دهند، معموال در مبدا سوار شود انجام میمی نقلیه که شامل دوچرخه و موتور سیکلتکه سفرهای کاری روزانه خود را با این وسایل

شیوه  شود تا این افراد به ایننقلیه باعث میشوند. استفاده مکرر از این وسیلهشوند و در مقصد نیز از آن پیاده مینقلیه خود میوسیله

اند دلیلی تویابد. این موضوع میکاهش می هاروی در آنسفر عادت کنند و وابستگی زیادی به آن داشته باشند. بنابراین تمایل به پیاده

 روی بدانند.باشد تا مشکالت جسمی و حرکتی را به عنوان مانعی برای پیاده

( با عالمت مثبت معنادار شده است. این بدین معناست که T_Time) کل زمان سفر صرف شده در سفرهای کاری روزانهمتغیر 

شود یابد، خستگی ناشی از طوالنی بودن زمان سفر و کار باعث میافزایش می روزانه یکار یسفرها یالگو زمان سفر درهرچه کل مدت

شود روی بیشتر کاسته شود. همین موضوع باعث میکه مشکالت جسمی بیشتر خودشان را نشان دهند و از تمایل افراد برای انجام پیاده

 روی اثر گذار باشد.یادهکه این ویژگی سفر در اظهار مشکالت جسمی به عنوان مانعی برای پ

 روی بیشتر در مسیرمانع عالقه نداشتن به پیاده 

روی روزانه فرد )در رفتن به محل کار و بازگشت ادهینسبت کل زمان پ. ظاهر شدن ضریب معنادار شده است ریمتغ پنجمدل  نیدر ا

شان بیشتر آلاست که هرچه افراد نسبت به مقدار ایدهدهنده این ( با عالمت مثبت در مدل نشانWT_Perc) آلدهیبه منزل( به مقدار ا

 روی بیشتر را مانع تلقی کنند.ها کاسته شود و عالقه نداشتن به پیادهروی آنشود از تمایل به پیادهکنند، باعث میروی میپیاده

( کمتر از سایرین W_5M1) کنندمی رویادهیپ قهیدق 5حداقل  زانیبه م کاریریبار در روز در سفرهای غ کیاز  شیبافرادی که 

رهای وری در سفدهند. دلیل این دیدگاه احتماال خستگی و زمان اختصاص داده شده برای انجام پیادهروی بیشتر نشان میعالقه به پیاده

 غیرکاری است. 

این است که افرادی که  دهنده( با عالمت مثبت نشانPeak_Hour) یصبحگاه کیانجام سفرهای کاری در ساعت اوج ترافمتغیر 

و  رسد که شلوغیدهند. به نظر میروی بیشتر نشان نمیای به پیادهروند، عالقهدر ساعت اوج ترافیک صبحگاهی به محل کار خود می

ق وتجاوز خودروها به حقهایی ناشی از عدم تامین ایمنی به علت ترافیک موجود در ساعت اوج صبحگاهی ممکن است باعث ایجاد نگرانی

روی تا محل کار نداشته باشند و آن را مانعی شود و در نتیجه افراد تمایلی به پیاده روهاادهیپهای عرضی و تردد از گذرگاه در ادهیعابران پ

 روی تلقی کنند.برای پیاده

                                                           
 درصد به دست آمده است. 5و با سطح اهمیت  13/0برابر با  ی بدنیهمبستگی این متغیر با شاخص توده 1
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و  ش زمان سفر( به این معنی است که با افزایT_Time) کل زمان سفر صرف شده در سفرهای کاری روزانهمتغیر عالمت مثبت 

 روی هم افزایشروی بیشتر کاسته شود و میزان عدم عالقه افراد به پیادهکاری روزانه، از تمایل به پیاده از انجام امور یناش یخستگ

 یابد که قابل انتظار است.می

 نیا هر چه مقدار( با عالمت منفی بیانگر این موضوع است که WI_Hسکونت )محل  هیدر ناح رویادهیپ تیشاخص قابل متغیر

 شیافزا تواندمی افراد رویادهیپ به لیتما جهیبوده و در نت ایمه رویادهیبرای پ شتریفرد ب سکونتاطراف محل  طیشاخص بزرگتر باشد مح

 گردد.روی بیشتر تلقی نمی. به عبارت دیگر با افزایش این شاخص، عالقه نداشتن مانعی برای پیادهابدی

 ر شدن در محل کارمهم بودن آراستگی ظاه  

( بیش از W_EALL)اند را داشته ریکل مس یروادهیتجربه پ. افرادی که معنادار شده است عالوه بر ثابت ریمدل چهار متغ نیا در

ل روی در کرسد تجربه پیادهروی است موافق هستند. به نظر میسایرین با اینکه آراستگی ظاهر شدن در محل کار مانعی برای پیاده

 روی بیشتر بپندارند.شود تا این افراد با دقت بیشتری در این خصوص اظهار نظر کنند و آن را مانعی برای پیادهباعث می مسیر

( W_5M1) با احتمال بیشتری کنندمی رویادهیپ قهیدق 5حداقل  زانیبه م یرکاریبار در روز در سفرهای غ کیاز  شیکه ب یافراد

این افراد ترجیح باشد که  نیموضوع ا نیا لیدل دی. شاپندارندیم شتریب یروادهیپ یبرا یر را مانعظاهر شدن در محل کا آراستگی در

که عدم  شودیموضوع باعث م نیهمروی مانند پارک و ... با لباس غیر رسمی انجام دهند. روی را در فضایی مختص پیادهدهند پیادهمی

 گردد. یتلق شتریب یروادهیبه پ لیعدم تما یبرا یعموضوبرای حضور در محل کار  هاآن یتناسب ظاهر

موضوع است که  نیاز ا یبا عالمت مثبت حاک( T_Timeزمان سفر صرف شده در سفرهای کاری روزانه ) کلمعنادار شدن ضریب 

شود شود. این امر باعث میروی افزوده شده و خستگی بیشتری برای فرد عارض میبر میزان پیاده ابد،ییم شیهرچه کل زمان سفر افزا

ی به علت آراستگی ظاهر شدن در محل کار نسبت به روادهیپ یافراد برا این لیتما بر این اساس و شودر افراد کمت یظاهر یآراستگتا 

  سایرین کمتر است.

تواند بیانگر این موضوع ( با عالمت منفی میWI_Hسکونت )محل  هیدر ناح رویادهیپ تیلشاخص قاب معنادار شدن ضریب متغیر

بر این اساس نگرانی افراد از بابت و  کمتری داشته مناسبت رویادهیفرد برای پ سکونتاطراف محل  طیشاخص مح نیاباشد که با کاهش 

 یابد.روی افزایش میپیادهعدم آراستگی ظاهرشان در محل کار به علت مشکالت محیط 

  ابانیشدن در خ دهیاحساس خوب نداشتن از دمانع 

 ار رفتن به محل کار و بازگشت به منزل ریدر مسی روادهیپ در این مدل چهار متغیر عالوه بر ثابت معنادار شده است. افرادی که

روی دارند. این افراد کمتر از سایرین سبت به پیاده( طبیعتا دید مثبتی نENV_OPP) پندارندمی زیستمحیط حمایت ازفرصتی برای 

داشته و چه بسا در راستای ترویج دیدگاه خود تمایل به هرچه بیشتر دیده شدن در حالت  ابانیشدن در خ دهیاز د نامطلوباحساس 

زیست در کم اهمیت شدن طروی داشته باشند و بر این اساس ضریب منفی این متغیر حاکی از  اهمیت تمایل به حمایت از محیپیاده

 مانع دیده شدن در خیابان است.

( W_5M1) کنندمی رویادهیپ قهیدق 5حداقل  زانیبه م کاری مانند سفرهای تفریحریبار در روز در سفرهای غ کیاز  شیبافرادی که 

روی مانند پارک با لباس ورزشی و... انجام دهند و از دیده شدن در خیابان روی را در فضایی مختص پیادهدهند پیادهاحتماال ترجیح می

 کنند.  روی بیشتر تلقیشود دیده شدن در خیابان را به عنوان مانعی برای پیادهاحساس خوشایندی نداشته باشند. همین موضوع باعث می

( با عالمت مثبت معنادار شده است. این یعنی هرچه T_Time) کل زمان سفر صرف شده در سفرهای کاری روزانهیر ضریب متغ

شود. روی بیشتر محسوب میبه عنوان مانعی برای پیاده ابانیشدن در خ دهیخوب نداشتن از د احساسیابد، میزمان سفر کل افزایش 

 شود، طبعا حسیزان ساعات حضور افراد در خیابان با افزایش مدت زمان سفر بیشتر میتوان گفت چون مدر توجیه چنین موضوعی می

 د.روی بیشتر کاهش یابشود تمایل به پیادهنامطلوب این افراد نیز از زیاد دیده شدن در خیابان بیشتر شده و همین موضوع باعث می

های نواحی اطراف برای افراد واقع در آن کاربری معنا است که نیبزرگتر باشد به ا هیناح یدسترس ریهر چه مقدار متغ یطور کل به

دهنده این موضوع ( نیز نشانAcc_W) محل کار هیدر ناح ترافیکی هیناح یدسترسمتغیر  یعالمت منف تر هستند.ناحیه در دسترس

 از ننداشت خوب بوده و از این رو، احساستر روی در ناحیه محل کار متداول، پیادهشتریهای بدر دسترس بودن فرصت لیدلبه  کهاست 
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ین روی مهیاتر و ارسد هرچه شرایط پیادهآید. به طور کلی به نظر میروی به شمار نمیبه عنوان مانعی برای پیاده ابانیشدن در خ دهدی

 .شودتر میتر باشد اهمیت این مانع کمرنگامر متداول

 کاربرد مدل -6

مورد استفاده  شتر،یب یروتشویق شهروندان شهر رشت به پیاده یهایگذارتوانند در سیاستمی ارائه شده در این مطالعه یهامدل

بر موانع  هاآنتوصیفی حاضر در  شناسایی تاثیر متغیر یبراها ی از کاربرد مدلاقرار گیرند. در این بخش نمونهونقل ریزان حملبرنامه

 هیحدر نا یروادهیپ تیشاخص قابلمتغیر ده شده است. در ادامه، با توجه به معنادار شدن نشان دا یرودرک شده و رفتار پیاده یورپیاده

  .پرداخته خواهد شد آن یبه بررس ،شتریب یروادهیدر مدل مانع عالقه نداشتن به پ محل سکونت

روی ادهمانع عالقه نداشتن به پیروی در ناحیه محل سکونت بر احتمال قرار گرفتن اهمیت تاثیر تغییرات شاخص قابلیت پیاده 5شکل 

بیشتر در هر کدام از سطوح پنج گانه )خیلی کم، کم، معمولی، زیاد و خیلی زیاد( را در شرایطی که سایر متغیرهای حاضر در مدل در 

مالحظه می گردد،  چنانکه( استفاده شده است. 5برای بدست آوردن این نمودار از رابطه ) .دهدمقدار میانگین خود قرار دارند، نشان می

 "کم "و  "خیلی کم"روی بیشتر در سطوح ، احتمال قرار گرفتن اهمیت مانع عالقه نداشتن به پیادهقابلیت پیاده روی با افزایش شاخص

سیر نزولی دارد. با توجه به این شکل برای میانگین نمونه مورد مطالعه، تاثیر شاخص  "خیلی زیاد"و  "زیاد"سیر صعودی و در سطوح 

در سطح  -4روی بیشتر تا حدود به این صورت است که اهمیت مانع عالقه نداشتن به پیاده 10تا  -5در بازه مقادیر روی قابلیت پیاده

 ،گیرد. در نتیجهقرار می "خیلی کم"و پس از آن در سطح  "معمولی"در سطح  6تا  -2، از "زیاد"در سطح  -2تا  -4، بین "خیلی زیاد"

 . می یابدکاهش  ،روی بیشتراخص اهمیت مانع عالقه نداشتن به پیادهبا افزایش این ش

 
 محل سکونت هیدر ناح یروادهیپ تیشاخص قابل یبه ازا شتریب یروادهیسطوح مانع عالقه نداشتن به پ راتتغیی 5شکل

Figure 5 The barrier of not being interested in walking more versus the walkability index in the area of residence 

  یموانع فرد لیدر تحل اجتماعی-اقتصادی یهایژگیو سهم -7

 زنی به کل متغیرهای تأثیر گذار بر این امر ، نسبتیموانع فرد لیدر تحل اجتماعی-اقتصادیهای ویژگیسهم متغیرهای مربوط به 

بر مقدار تابع درستنمایی برای بررسی سهم متغیرهای مربوط  ارایه شده، این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله از روش در

و  اجتماعی-اقتصادیهای توان سهم متغیرهای ویژگیاین روش می بر مبنای. [57]استفاده شده است اجتماعی-اقتصادیهای ویژگی به
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به منظور شناسایی این گستره  2و حذف رو به عقب 1جلو ها را به دست آورد. به این منظور از دو روش انتخاب رو بهآن گستره اثر

رو به جلو از طریق بررسی تفاوت مقدار  ، در روش انتخاباجتماعی-اقتصادیهای ویژگیشده است. اثر متغیرهای مربوط به  استفاده

شود، حال آنکه این اثر در روش انتخاب رو به می سهم بازار به همراه این متغیرها بررسیمدل سهم بازار و مدل  شاخص خوبی برازش

گیرد. ها انجام مینهایی بدون متغیرهای مربوط به سیاست بررسی تفاوت مقدار شاخص خوبی برازش مدل نهایی و مدل عقب از طریق

نتایج این روش در . [58]تامین کند حد این گستره رادو و به جلو، رود، روش حذف رو به عقب و روش انتخاب رکلی انتظار می در حالت

( و Market Share) ρ² مدل سهم بازار خوبی برازش برای های کلیبه ترتیب شاخص 2و  1های شود. در ردیفمی مالحظه 6جدول

به تنهایی  اجتماعی-اقتصادیهای ویژگیدر ردیف سوم مدل شامل متغیرهای شود. ( مالحظه می5)ارایه شده در جدول ρ² مدل نهایی

 د حذف رو به عقب بدون متغیرهاییکرچهارم مدل حاصل از رو دیده می شود. در ردیفρ²  (FW )رویکرد انتخاب رو به جلو حاصل از

 اجتماعی-اقتصادیهای ویژگیبرازش متغیرهای  شود. میزان بهبود شاخص خوبیمالحظه میρ²  (BW )اجتماعی-اقتصادیهای ویژگی

به جلو، در سطر ششم نشان  مبنای روش انتخاب روعقب، در سطر پنجم و اعداد متناظر آن بر  معنی دار، بر اساس روش حذف رو به

خوبی برازش ناشی از متغیرهای  توان از نسبت بهبود شاخصها را میدر مدل اجتماعی-اقتصادیسهم متغیرهای  .داده شده است

-اقتصادیسهم متغیرهای  با نشان دادن 6برازش محاسبه کرد. سطرهای هفتم و هشتم جدول به شاخص کلی خوبی اجتماعی-اقتصادی

د و سطر نهم متوسط حدود بدست انتخاب رو به جلو، گستره مورد نظر را نشان می ده  رو به عقب وحذف ی هابر اساس روش اجتماعی

 آمده از این دو روش را نشان می دهد.

 یروادهیپ یفرد موانعهای در مدل اجتماعی-اقتصادی یهایژگیسهم متغیرهای و 6 جدول

Table 6 The contribution of socio-economic characteristics to walking personal barriers 

 B_Lazy B_Body B_NInt B_Ext B_Visible شاخص ردیف

1 2ρ 027/0 089/0 058/0 108/0 119/0 

2 Market share
2 ρ 010/0 033/0 025/0 082/0 089/0 

3 FW
2 ρ 016/0 061/0 027/0 088/0 090/0 

4 BW
2 ρ 011/0 063/0 045/0 098/0 101/0 

5 Market share
2 ρ -FW

2 ρ FW=
2 ρΔ 006/0 028/0 002/0 006/0 001/0 

6 BW
2 ρ -2ρ BW=

2 ρΔ 016/0 026/0 013/0 01/0 018/0 

7 1bound (percent) BW
 25/59 21/29 41/22 55/5 12/15 

8 2bound (percent) FW 22/22 46/31 44/3 25/9 84/0 

9 Avg BW & FW 73/40 33/30 92/12 40/7 98/7 

1: (Δρ2 
BW/ ρ2)*100 , 2: (Δρ2 

FW/ ρ2)*100 

 

                                                           
1 Forward Inclusion 
2 Backward Exclusion 
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 41اجتماعی اهمیت دار در مدل نهایی، به طور متوسط تأثیری به میزان حدود -اقتصادی یهایژگی، و6مطابق سطر نهم جدول 

 13حدود  زانیبه م ،یو حرکت یدرصد در مانع مشکالت جسم 30حدود  زانیشدن از خواب، به م داریب ریبه د لی/میدرصد در مانع تنبل

ظاهر شدن در محل کار  یدرصد در مانع مهم بودن آراستگ 7حدود  زانیبه م ر،یشتر در مسیب یروادهیدرصد در مانع عالقه نداشتن به پ

یژگیدهد که اوال تاثیر ود. این نتیجه نشان میدارن ابانیشدن در خ دهیدرصد در مانع احساس خوب نداشتن از د 8و نیز تأثیری حدود 

 اتیدر خصوص شهیکه ر یها بر موانع یژگیو نیسهم ا ا،یمورد مطالعه متفاوت است و ثان یاز موانع فرد کیاجتماعی بر هر -اقتصادی یها

 .است یموانع فرد ریاز سا شتری( به مراتب بیو حرکت یشدن از خواب و مانع مشکالت جسم داریب ریبه د لی/میفرد دارند )مانع تنبل

 و پیشنهادات جمع بندی -8

نهاد شده پیشی ونقل موتورحمل یمقابله با مشکالت ناشی از استفاده از شیوه ها یبه عنوان راه حلی کم هزینه و پایدار برا یروپیاده

 نقلوحمل ریزاناصلی برنامه یهاتواند یکی از سیاستدر شهروندان می یروبه پیاده لیافزایش میزان تما یتالش برا ،است. از این رو

 .حایز اهمیت است ،یروبر رفتار پیاده ی به ویژه موانع مرتبط با فردروادهیموانع پ تیشناسایی اهم ظورشهر باشد. به این من

های ویژگیعامل شامل  دستهسه اند که در مجموع پرداخته رویادهیبه پ لیعوامل موثر بر تما یبه بررس یامروزه مطالعات مختلف

نقش موانع مرتبط با فرد ، بررسی این مطالعه هدف اصلی. انددهیگرد یمعرفهای محیطی ویژگی و مرتبط با سفر ،اجتماعی-اقتصادی

ظاهر  مهم بودن آراستگی شتر،یب یروادهیعالقه نداشتن به پ ،یو حرکت یشدن از خواب، مشکالت جسم داریب ریبه د لی/ میتنبل شامل

 تیاهم یشهروندان است. وقت ونقلیی حملروادهیپدر عدم تمایل به  ابانیشدن در خ دهیشدن در محل کار و احساس خوب نداشتن از د

 رفع موانع تالش کنند.  ایدر جهت بهبود  توانندیم زانیرشناخته شود، برنامه شتریب یروادهیپ یموانع برا

در مانع . شودیم اجتماعی-اقتصادی یهایژگیمربوط به و یشتریمعنادار شده تعداد ب یرهایمتغ نیاز ب رود،یر مهمانطور که انتظا

سفر  یهایژگیمانع و نیا یاثرگذار بوده و برا یطیو مح اجتماعی-اقتصادی یهایژگیو شتریشدن از خواب ب داریب ریبه د لی/ میتنبل

 یشتریب یرگذاریسفر تاث یهایژگیو سپس و اجتماعی-اقتصادی یهایژگیابتدا و یو حرکت یمعنادار نشده است. در مانع مشکالت جسم

 ظاهر شدن یو مهم بودن آراستگ شتریب یروادهیمعنادار نشده است. در مانع عالقه نداشتن به پ یطیمح یهایژگیمانع و نیا یدارند. برا

شدن  دهی. در مانع احساس خوب نداشتن از دباشندیم رگذاریتاث یطیمرتبط با سفر و مح ،اجتماعی-اقتصادی یژگیدر محل کار هر سه و

و  یطیمح یهایژگیو ،اجتماعی-اقتصادی یهایژگیشامل و عدادت بیمعنادار شده است که به ترت یشتریب یرهایتعداد متغ ابانیدر خ

 ریمتغ 5سفر و  یهایژگیو ریمتغ 6 ،اجتماعی-اقتصادی یهایژگیو ریمتغ 11پنج مدل،  نی. در مجموع در اشودیر مسف یهایژگیو

 5به تجربه حداقل  توانیم اجتماعی-اقتصادی یهایژگیمعنادار شده از و یرهایمتغ نیترمعنادار شده است. از مهم یطیمح یهایژگیو

 یهایژگیو نیترزمان سفر از مهمدر موانع مورد مطالعه، کل مدت نیاشاره کرد. همچن یشغل ریغ یدر روز در سفرها یروادهیپ قهیدق

دن در ظاهر ش یمهم بودن آراستگ شتر،یب یروادهیعالقه نداشتن به پ ،یو حرکت یکه در اکثر موانع مانند مشکالت جسم باشدیسفر م

است که هرچه کل  نیبا عالمت مثبت معنادار شده است که نشان دهنده ا ابانیشدن در خ دهینداشتن از د خوبمحل کار و احساس 

 تیشاخص قابل زین یطیمح یهایژگی. از وگرددیم ادتریز شتر،یب یروادهیانجام پ یموانع مرتبط با فرد برا تیاهم ابد،ی شیزمان سفر افزا

ع مهم و مان شتریب یروادهیز خواب، مانع عالقه نداشتن به پشدن ا داریب ریبه د لی/ میتنبل نعمحل سکونت در ما هیدر ناح یروادهیپ

شاخص،  نیا شیاست که با افزا نینشان دهنده ا ریمتغ نیا ی. عالمت منفباشدیم تیاهم زیظاهر شدن در محل کار حا یبودن آراستگ

 .ابدییکاهش م شتریب یروادهیانجام پ یموانع برا نیا تیاهم

شخص روی بیشتر، مدر مدل مانع عالقه نداشتن به پیاده محل سکونت هیدر ناح یروادهیپ تیقابل با توجه به بررسی متغیر شاخص

به . گیردقرار می "کم یلیخ"در سطح  شتریب یروادهیمانع عالقه نداشتن به پ تیاحتمال قرار گرفتن اهمگردید با افزایش این شاخص، 

 یاتصال شبکه و دسترس ت،یها، تراکم جمعاز لحاظ تنوع کاربری یروادهیپ یبرا طیگردد، چون مح ادتریشاخص ز نیهرچه ا گر،یعبارت د

 یبرا رویبرای افزایش سهم پیاده ن،ی. بنابراابدی شیافزا یروادهیپ یو عالقه در افراد برا لیتما یحت شودیاست، باعث م اتریبه مقاصد مه

 توجه نمود. یروادهیپ تیشاخص قابل شیروی و افزاهای پیادهساختباید به توسعه زیر شتریب یروادهیمانع عالقه نداشتن به پ

 است. قابل طرحزیر جهت مطالعات آینده پیشنهادات با توجه به فرضیات و نتایج بدست آمده در این مطالعه، 
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 خود  یهایژگیاز موانع که مرتبط با درک افراد از و یادسته ییشناسا ،یروادهیموانع در پ تیبر اهم دیمطالعه تاک نیدر ا

مدنظر بوده است.  ینمونه واقع کیموانع در  نیها بر درک اآن یعوامل اثرگذار و نحوه اثرگذار یاست و بررس یروادهیدر پ

شده  یکرونا از اطالعات گردآور روسیو وعیدوره ش شهروندان در یسفرها یمکرر در الگو راتییوصف، به علت تغ نیبا ا

یم روسیو نیا وعیکه رفتار شهروندان به مرور زمان و پس از مهار ش ییاست. از آنجا دهیدوره استفاده گرد نیقبل از ا

استفاده گردد.  یدتریاطالعات جد یورشده با گردآ هیاز روش ارا ندهیگردد تا در آیم شنهادیداشته باشد، پ یراتییتغ تواند

 یرهایمتغ و نقش تینسبت به اهم یترقیعم نشیاست تا ب هیقابل توص زین گرید یروش در شهرها نیا یریبکارگ ن،یهمچن

  .شبکه حاصل گردد یهایژگیو و یاجتماع-یاقتصاد

 به . رفتمورد توجه قرار گمطالعه  نیدر ا یبیترت تیاستفاده از مدل لوج با توجه به ماهیت گسسته و ترتیبی متغیر وابسته

 یدر عدم انتخاب الگو یروموانع پیاده تیکه اهم باشدیم لیدل نیبه ا یبیترت تیعلت انتخاب مدل لوجعبارت دیگر، 

ت و سهول گر،ید یشده است. از سو یگیر( اندازهادیز یلیکم تا خ یلیخ فیتایی )از طدر مقیاس لیکرت پنج مدارادهیپ

آن در  یریدر به کارگ یگرید لیبه عنوان دل [61-59] در مطالعات مشابه یبیترت تیاز مدل لوج مکرر و متداولاستفاده 

در مطالعات آتی درصورت دستیابی به اطالعات بیشتری مانند  شودیم شنهادیپ ،حال نیبا ا. است قابل طرحپژوهش حاضر 

 .نیز بررسی گردد تری مانند پروبیت ترتیبیمدل های پیچیده ،ساختار خطای گزینه ها

 به دهآین مطالعات در گرددمی پیشنهاد. است نشده گرفته نظر در تفاوتی حرکتی و جسمی مشکالت بین مطالعه این در 

 .گیرند قرار بررسی مورد تفکیک به آن از یک هر تاثیرگذاری میزان و بیشتر بررسی جهت

 و اثر  یرکاریغ یروزانه در سفرها یروادهیپ قهیدق 5در محل سکونت، انجام حداقل  یروادهیقلمرو پ ریسه متغ ریدر تفس

فاصله محل  یهایژگیاز و یکه نمونه مورد مطالعه تحت اثرات متقابل دیشغل مالحظه گرد ییکارا شیبر افزا یروادهیپ

بزرگتر  یانمونه یرو رهایمتغ نیاثر ا تر،قیدق یبررس یتوان برایمبنا، م نیبوده است. بر ا زین یسکونت و شاخص توده بدن

 یتا اثر اصل ردیاز شهروندان مدنظر قرار گ یبزرگتر یهانمونه ندهیتا در مطالعات آ گرددیم شنهادینمود. پ لیتحل زیرا ن

 . استخراج گردد زین رهایمتغ نیا

 قدردانی:

ت. بر اساطالعات این پژوهش بر اساس مطالعه ای که توسط نویسنده دوم در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تعریف گردیده، بدست آمده 

 .نمایندیاسر حاتم زاده قدردانی می کترهای آقای داز تالش مولفین این اساس،
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ABSTRACT  
The walk oriented pattern is an alternative travel pattern for daily trips; that a person walks more than 

her/his regular pattern. In order to examine the tendency to this pattern, it is necessary to examine the role of 

different types of barriers on pedestrian walking. This study intends to address the role of personal barriers 

which avoid people to walk more in their daily work trips. The studied barriers include laziness/tend to wake up 

late, physical and health problems, not interested in more walking, the importance of neat appearance at work 

and not feeling good about being seen on streets. For this purpose, a sample of 432 employees living in Rasht has 

been used. Therefore, the studied variables are classified into three categories: socio-economic, travel and 

environmental characteristics. Five ordered logit models have been calibrated to investigate the importance of 

personal barriers including 11 variables of socio-economic characteristics, 6 variables of travel characteristics 

and 5 variables of environmental characteristics. The results show that firstly, the effect of socio-economic 

characteristics on each of the personal barriers studied is different and secondly, the contribution of these 

characteristics on each of the five barrier: laziness/tend to wake up late, physical and health problems, not 

interested in more walking, the importance of neat appearance at work and not feeling good about being seen on 

streets are 41, 30, 13, 7 and 8 percent, respectively. Also, the background variable of having at least 5 minutes of 

walking per day in non-business trips of socio-economic characteristics, the total travel time variable of travel 

characteristics and the variable of walkability index of environmental characteristics are effective in tendency to 

walk more. 
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