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 3چکیده
کنند، زنگ روی طی میآموزانی که مسیر خانه تا مدرسه را با روش پیادهکاسته شدن از تعداد دانش

ریزان شهری است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه عوامل جمعیتی، اجتماعی، ای برنامهخطری بر

آموزان و طول سفرهای مذکور در مناطق شهر مشهد کالبدی و حمل و نقلی با سفرهای آموزشی دانش

 -باشد. مبنای نظری تحقیق، نظریه رشد هوشمند و پایداری شهر است. روش تحقیق توصیفیمی

آوری اطالعات با استفاده از دو نوع روش اسنادی و پیمایشی صورت پذیرفته است. ت. جمعتحلیلی اس

آموزان دبستانی و تعیین متوسط فاصله خانه تا جهت بررسی نحوه انجام سفرهای آموزشی دانش

های آموزان کالسنفر از دانش 251مدرسه، از روش پرسشنامه استفاده شده است. حجم نمونه شامل 

متغیر مستقل به  11باشد. در این تحقیق مدرسه در مناطق مختلف شهر مشهد می 5بتدایی پنجم ا

آموزانی که پیاده به مدرسه متغیر وابسته شامل تعداد دانش 2های مناطق شهری و عنوان ویژگی

ر های آماری و مدلسازی به کمک نرم افزاروند و طول سفر آنها مورد بررسی قرار گرفته است. آزمونمی

SPSS آموز و تراکم ترافیک در با افزایش تعداد دانش -دهد: الفانجام شده است. نتایج تحقیق نشان می

کنند، روی برای رفت و آمد به مدرسه استفاده میآموزانی که از شیوه پیادهیک منطقه، تعداد دانش

آموزان روی دانشمتغیرهای جمعیت، مساحت و طول معابر منطقه، با مسافت پیاده -یابد. بافزایش می

آموز و تراکم معابر بحرانی )پر ترافیک( در منطقه، دار مثبت و پارامترهای تراکم دانشهمبستگی معنی

 دار منفی دارند.آموزان همراهی معنیروی دانشبا مسافت پیاده
 

 آموزان، شهر مشهد، مدلسازیروی، سفرهای آموزشی، دانشپیاده :کلیدی واژگان
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 هممقد

هایی که در شهرهای ایران انجام شده، مسائل اجتماعی شهر به ویژه برای ریزیدر بیشتر برنامه

کودکان به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. شهری برای کودکان مناسب است که امکان رشد و 

فراد فعال توسعه آنها را فراهم کند، جائیکه کودکان بتوانند اعتماد به نفس خود را تقویت نمایند، به ا

 . (44: 1191 ،)کیانی و همکارانتبدیل شوند و مستقالً امور خویش را مدیریت کنند 

تر، بندی دقیقتوان دردو گروه کاری و غیرکاری تقسیم نمود. دریک طبقهشهری را می سفرهای

 های کار، خرید، شخصی، آموزشی، دینی، اجتماعی و تفریحی تقسیمسفرهای شهری را به گروه 1بنکس

در شهر مشهد سهم سفرهای آموزشی از کل سفرهای روزانه انجام . (292 :2111 ،)بنکسنموده است 

 درصد( در رتبه دوم قرار دارد 21.11باشد که بعد از سفرهای با هدف کار )درصد می 19.29شده 

 . (11: 1191 ،ترافیک)سازمان

 

 و هدف از تحقیق طرح مساله
روی در سفرهای شهری به خصوص سفرهای آموزشی دارد، پیادهوجود مزایای فراوانی که روش  با

های اخیر بدالیل مختلف از حجم آن در کالن شهرهای کشور کاسته شده است. متاسفانه در سال

کنند، زنگ روی طی میآموزانی که مسیر خانه تا مدرسه را با روش پیادهکاسته شدن از تعداد دانش

ادامه این روند ضمن ایجاد مشکالتی در حوزه های اجتماعی، ت. ریزان شهری اسخطری برای برنامه

باعث افزایش تردد وسایل نقلیه شخصی به خصوص در ساعات اوج صبح بوده و برخالف معیارهای 

سازی راه خانه تا ای به منظور ایمنهای گستردهدر کشورهای توسعه یافته برنامه پایداری شهری است.

نقلیه موتوری اینکه اجازه دهند فرزندانشان این راه را بدون استفاده از وسایلمدرسه و تشویق والدین به 

این در حالی است که احساس  .(1111 :آزمابخت و مهر)شاداب تجربه نمایند، تهیه و اجرا شده است

روی به وسایل نقلیه موتوری( در ایران شود تغییر الگوی انتخاب وسیله در سفرهای آموزشی )از پیادهمی

شدیدتر از کشورهای توسعه یافته بوده است. امروزه در مناطق مرفه شهرهای بزرگ کشور تعداد قابل 

سرویس استفاده کرده و یا به همراه والدین خود آموزان جهت رفت و آمد به مدرسه از توجهی از دانش

آموزانی که فاصله محل سکونت تا مدرسه روند. همچنین تعداد دانشبا خودرو شخصی به مدرسه می

آنها به حدی زیاد است که امکان تردد به مدرسه بصورت پیاده را ندارند، افزایش یافته و در نتیجه تعداد 

روی جهت انجام سفرهای آموزشی خود سنتی و مفید پیاده روشآموزان همچنان از کمی از دانش

های شوند. ادامه این روند به لحاظ مشکالتی که در حوزهمند میاستفاده کرده و از مزایای آن بهره

                                                             
1- James H. Banks 



 9                                                      آموزان. مطالعه موردی شهر مشهدپیاده دانشبینی سفرهای آموزشی های پیشمدل

 

برای اتخاذ تصمیماتی  اجتماعی، ترافیکی و زیست محیطی ایجاد خواهد کرد، بسیار نگران کننده است.

های مختلف آموزی با ویژگیوجود، اطالع از رابطه بین سفرهای پیاده دانشدر جهت اصالح روند م

مناطق شهری ضروری است. بنابراین هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه عوامل جمعیتی، اجتماعی، 

آموزان و طول سفرهای مذکور در مناطق شهر مشهد کالبدی و حمل و نقلی با سفرهای آموزشی دانش

 .باشدمی

 

 رویپیادهاهمیت 
های گذشته، اتکای بیش از حد شهرسازی مدرن به نیازهای حرکت سواره و غفلت از در طول دهه

های اجتماعی، فرهنگی، بصری و کاهش کیفیت محیط حفظ و ساماندهی فضاهای پیاده که افول ارزش

هری را در نظران مسائل شها به همراه داشت، انتقادات زیادی از سوی صاحبشهری را در این بافت

مورد شهرسازی مدرن مطرح ساخته است. در این راستا از راهکارهایی که برای طرح شهر مطلوب 

توان به شهروندان در برابر اوضاع نابسامان شهرسازی مدرن، در عرصه شهرسازی جهان مطرح شده، می

در کشورهای توسعه یافته،  .(55: 1119 ،کسریجام و )قربانیگستری اشاره نمود جنبش پیاده

تمهیداتی برای استفاده ایمن و صحیح از خودروها اندیشیده شد و عابرین پیاده در کنار خودروها از 

آرامش و ایمنی نسبی برخوردار شدند. اما در کشورهای درحال توسعه همچون ایران، متاسفانه چنین 

حضور مردم را در شهر به عنوان شهروندان ها و تمهیداتی اندیشیده نشده است. همین موضوع، فعالیت

جامعه مدنی دچار مشکل کرده است. بدین ترتیب عدم حضور مردم در شهر به عنوان عابر پیاده به 

رئیس و )رنجبرباشد معنای از دست رفتن مفهوم مدنی شهر و افت کیفیت، سرزندگی و نشاط آن می

روی به عنوان یک شیوه سفر شهری مزایای فراوانی این در حالی است که پیاده .(14 :1119 :اسماعیلی

وزن به یکی از مسائل مهم و نگران از جمله در حوزه سالمتی و بهداشت دارد. امروزه چاقی و اضافه

وزن جایگزین مشکالت گذشته کننده در جوامع تبدیل شده است. در جهان مدرن شیوع چاقی و اضافه

های عفونی شده است. اهمیت و نقش فعالیت بدنی )نظیر جوامع فقیر نظیر سوء تغذیه و بیماری

روی( در کنترل وزن در این است که سطح مناسبی از فعالیت بدنی برای جلوگیری از چاقی تعیین پیاده

روی ممکن است ورزشی کامل باشد. . در واقع پیاده(22-21: 1111 ،)جعفری و همکارانشود می

روی ترین کارها برای بدن است. در مقایسه با دویدن، پیادهز سالمروی برای افراد مبتدی، یکی اپیاده

 :1111 ،)زمانیای به همراه ندارد کند و عوارض جانبی ناراحت کنندهفشار کمتری بر زانوها وارد می

54). 
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 ابقه تحقیقس

ای روبروست و تبعات آن به جمعیت شهری جهان بویژه در کشورهای درحال توسعه با رشد فزاینده

 ،)کرم و همکاراناقتصادی نمود یافته است  -صورت گسترش کالبدی شهرها و مسائل عدیده اجتماعی

ق سوابپردازد. از این منظر، . تحقیق حاضر نیز به بررسی یکی از این مسائل جدید می(41 :1119

روی و تحقیقات خاص در زمینه سفرهای پیاده آموزشی قابل تحقیق در دو حوزه تحقیقات عام پیاده

گستری با هدف احیاء مراکز شهری مورد در یک تحقیق انجام شده در ایران، جنبش پیاده طرح است.

های ررسیاسنادی و با استناد به مطالعات و ب -بررسی قرار گرفته است. این تحقیق با روش تحلیلی

میدانی در رابطه با محور پیاده تربیت در شهر تبریز، با هدف بررسی و شناخت بیشتر خاستگاه مکانی و 

زمانی زایش و پویش محورهای پیاده به عنوان بستر کالبدی حیات مدنی و تعامالت اجتماعی شهرها در 

ه است. در نتیجه این راستای انتظام بخشی و ساماندهی مراکز کهن شهری به رشته تحریر درآمد

تحقیق مشخص گردید ساماندهی محور پیاده تربیت در بافت مرکزی شهر تبریز موجب انطباق آن با 

. در تحقیق دیگری که در شرایط (1119 ،کسریجام و )قربانیگستری شده است های پیادهسیاست

راه تهران، نخستین پیادهعنوان راه صف بهایران انجام گردید، سعی شده بدنبال سنجش کیفیت پیاده

های شهری در ایران را مهیا و از سوی دیگر زمینه ارتقاء کیفیت آنها و راهچارچوب سنجش پیاده

استفاده مثبت در تجارب بعدی را فراهم آورد. در این تحقیق برمبنای مقایسه تطبیقی نظرات 

راه صف به وجود پیادهمتخصصین در حوزه کیفیت، بررسی تجارب جهانی و همچنین تحلیل وضع م

راه پرداخته شده است و برمبنای این مدل پرسشنامه و تدوین مدل ویژه سنجش کیفیت  در این پیاده

آزما طی مهر و بخت. شاداب(1119 :اسماعیلیرئیس و )رنجبر چک لیست ارزیابی تدوین گردیده است

آموزانی که در شهر مشهد انجام شد نشان دادند بطور کلی تعداد دانش 1111تحقیقی که در سال 

دهند کمتر از دانش آموزانی است که از وسایل نقلیه سفرهای آموزشی خود را بصورت پیاده انجام می

نقل عمومی استفاده می کنند.  موتوری نظیر سرویس، خودروی شخصی والدین و سیستم های حمل و

درصد  22آموزانی که جهت رفت و آمد به مدرسه از خودرو استفاده می کنند همچنین از میان دانش

درصد مربوط به  21مربوط به مدارسی هستند که در مناطق با سطح درآمد کم قرار گرفته اند و 

جمله دالیل کاهش نسبت سفرهای  باشند که سطح درآمد در آنها متوسط و باال است. ازمناطقی می

توان به افزایش متوسط فاصله خانه تا مدرسه و نیز افزایش نگرانی روی میآموزشی به شیوه پیاده

 . (1111 ،آزمابخت و مهر)شادابوالدین درمورد خطر تصادف و مساله امنیت اشاره کرد 

شورهای پیشرفته بیشتر مورد روی در کآموزان به شیوه پیادهتوان گفت موضوع سفرهای دانشمی

هایی که در مورد خطرات سفرهای آموزشی وجود میالدی نگرانی 21در دهه توجه قرار داشته است. 

آموزانی که به تنهایی )با پیاده داشت باعث شده بود هر سال در کشورهای توسعه یافته از تعداد دانش
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 42در کشور آمریکا،  1919ان مثال در سال عنوروی یا دوچرخه( به مدرسه می رفتند، کاسته شود. به

رفتند. همچنین در همین سال از میان آموزان بوسیله پیاده روی یا دوچرخه به مدرسه میدرصد دانش

درصد با پیاده روی یا  12مایل بود،  1آموزانی که فاصله محل سکونت آنها تا مدرسه کمتر از دانش

درصد کاهش  11و  11ترتیب به به 2111درصدها در سال  رفتند درحالیکه ایندوچرخه به مدرسه می

از طرفی کاهش فعالیت  (.U.S. Centers for Disease Control and Prevention, 2006) یافته بود

جسمانی کودکان و نوجوانان عوارض نامطلوبی بدنبال دارد. بر اساس مطالعات انجام شده در آمریکا 

 .U.S) برای کودکان و نوجوانان در هر روز توصیه شده استحداقل یک ساعت فعالیت جسمانی 

Department of Health and Human Services and U.S. Department of Agriculture, 2005.) 

ها، کاهش ها و ماهیچهاین فعالیت جسمانی در کودکان و نوجوانان باعث افزایش سالمت استخوان

حساس خستگی و بی حالی )دپرس بودن( و بهبود شرایط ریسک خطر چاقی و امراض مزمن، کاهش ا

با وجود این  (.U.S. Center for Disease Control and Prevention, 1996) شودروحی و روانی می

 2111در سال  منافع، امروزه بسیاری از کودکان و نوجوانان به اندازه کافی فعالیت جسمانی ندارند.

به « برنامه ریزی حمل و نقل دوستدار کودک»ر پژوهشی با عنوان مرکز حمل و نقل پایدار کانادا د

بررسی آثار ترافیک بر سالمت کودکان و مشارکت آنان در برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک پرداخت 

(The center for sustainable transportation, 2004.) تاثیر شکل شهرها بر نحوه  در مطالعه دیگری

شکل آموزان فقط و ثابت شده علت کاهش نسبت سفرهای پیاده دانشه بررسی سفر کودکان به مدرس

ها در این امر نقش ها، ترافیک و نگرانی خانوادهشهرها نیست، بلکه عوامل دیگری از جمله ناامنی محله

شدن فعالیت جسمانی یکی از دالیل مهم افزایش چاقی و مشخص گردیده کم (.Tracy, 2007) دارند

 ,American Academy of Pediatrics) باشدآموزان آمریکایی میهای مرتبط در میان دانشبیماری

آموزان همچنین مشخص گردیده کیفیت هوای اطراف مدرسه ارتباط زیادی با نحوه تردد دانش (.2003

انتخاب شیوه رفت و آمد  آموزان برواقع نزدیکی محل مدرسه به محل سکونت دانش به مدرسه دارد. در

به مدرسه تاثیر دارد بطوریکه وجود این شرایط باعث کاهش ترافیک اطراف مدرسه، افزایش سفرهای 

درصد و کاهش استفاده از خودرو  11دانش آموزان به شیوه پیاده روی و دوچرخه سواری به میزان 

  (.U.S. Environmental Protection Agency, 2003) باشددرصد می 15ن به میزان توسط والدی
 

 محدوده و قلمرو پژوهش
های کاربردی، تحقیق و توسعه، تحقیق های بنیادی، پژوهشانواع تحقیق عبارت است از پژوهش

آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات برای و تحقیق عملی. تحقیق ارزیابی فرآیندی برای جمع 1ارزیابی

                                                             
1- Evaluation Research 
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 گیرد.های کاربردی قرار می(. محدوده این پژوهش در قلمرو پژوهش1111 ،)شاقلی گیری استتصمیم

توان به محدوده مکانی و زمانی پژوهش نیز تفسیر نمود. از این منظر همچنین قلمرو پژوهش را می

 باشد.می 1191تا  1119های سال مطالعه محدوده پژوهش حاضر شهر مشهد و بازه زمانی

 

  هاابزار گردآوری داده و جامعه آماری، وش تحقیقر
تحلیلی است. در بخش مدلسازی از روش رگرسیون استفاده شده است.  -تحقیق حاضر توصیفی روش

آوری اطالعات با استفاده از دو نوع روش اسنادی و پیمایشی صورت پذیرفته است. برای همچنین جمع

هد، ای از اطالعات موجود در شهرداری مشهای کتابخانهگردآوری اطالعات اسنادی، با استفاده از روش

سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد، سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی، وزارت راه و شهرسازی و 

آموزان دبستانی سایر نهادهای دخیل استفاده شده است. جهت بررسی نحوه انجام سفرهای آموزشی دانش

ها با مراجعه به مهو تعیین متوسط فاصله خانه تا مدرسه، از روش پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنا

اند. اگرچه موضوع نحوه انجام سفرهای آموزشی در مورد آموزان تکمیل شدهکالس درس و سوال از دانش

آموزان )در تمام مقاطع تحصیلی( از اهمیت برخوردار است، لکن این موضوع در مقطع دبستان تمام دانش

گیری شخصیت کودکان و ر بسیار مهمی در شکلتواند مورد توجه قرار گیرد زیرا این دوران تاثیبیشتر می

های پائین مقطع ابتدائی بدلیل سن کم آموزان کالسنحوه برداشت آنها از محیط اطراف دارد. البته دانش

و عدم آشنایی کافی با محیط خارج از خانه و مدرسه و در نتیجه نگرانی والدین از مسائل مذکور 

روی وامل بازدارنده از انجام سفرهای آموزشی به شیوه پیادهتوانند مالک مناسبی برای سنجش عنمی

کالس پنجم مقطع ابتدائی برای تکمیل پرسشنامه ها باشند. به همین دلیل در این مطالعه دانش آموزان

آموزان باشد. کلیه دانشمدرسه مختلف می 5آموزان نفر از دانش 251انتخاب شدند. حجم نمونه شامل 

ای اند. انتخاب مدارس به روش تصادفی خوشهنتخاب شده در نمونه حضور داشتهکالس پنجم مدارس ا

بندی، تقسیم شهر مشهد به سه منطقه برخوردار، نیمه برخوردار و صورت گرفته است. منظور از خوشه

 2مدرسه در منطقه نیمه برخوردار و  1، مدرسه در مناطق برخوردار 2مونه، مدرسه ن 5باشد. از محروم می

گانه شهرداری اند. همچنین مدارس نمونه از مناطق مختلف سیزدهرسه در مناطق محروم قرار داشتهمد

اند جزء که در بخش شرقی واقع شده 11و  2، 1، 5، 4، 1، 2اند. به طور کلی، مناطق مشهد تعیین شده

یمه برخوردار( جزء منطق برخوردار )یا ن 12و 11، 11، 9، 1، 1مناطق محروم به حساب آمده و مناطق 

بندی مناطق شهرداری مشهد و تقسیم 1. شکل (1191:15)خاکپور و همکاران، شوند شهر محسوب می

 دهد.آنها از نظر سطح برخورداری را نمایش می
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 بندی آنها از نظر سطح برخوردارینقشه مناطق شهرداری مشهد و تقسیم -3شکل 
 مأخذ: نگارندگان

 

 و فرضیات تحقیق مبانی نظری

 ها و مبانی نظریدیدگاه
درحقیقت راهبرد رشد هوشمند،  .و پایداری شهر است 1رشد هوشمندمبنای نظری تحقیق، نظریه 

سعی در شکل دهی مجدد شهرها و هدایت آنها به سوی اجتماع توانمند با دسترسی به محیط زیست 

عقیده اصلی در مورد شهر، پایداری آن . همچنین (112: 1112 ،قربانی و )پورمحمدیمطلوب دارد 

است. به این معنا که شهرها باید از نظر محیطی برای مدت زمانی طوالنی پایدار بوده و استمرار داشته 

های غیرقابل جبرانی را بر ای به این مضمون موجود است که بسیاری از شهرها هزینهباشند. عقیده

اندازد. شیوه حمل و کنند که این مساله آینده بلند مدت شهر را به خطر میمحیط زیست تحمیل می

نقل شهری تاثیر بسزائی بر محیط زیست شهری دارد. اتکاء بیش از حد به سوخت های فسیلی، 

ینده از خودروهای شخصی به تضعیف محیط زیست گرایش دارد. این مساله در کشورهای استفاده فزا

(. 221: 2111، 2تری دارند بیشتر مشهود است )شورتتوسعه نیافته که قوانین محیط زیستی ضعیف

های که در آن تلفیق کاربری است نزدیکاین دیدگاه با مبانی نظری شهر پایدار و شهر اکولوژیک 

                                                             
1- Smart Growth 

2- John Rennie Short 
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. جهت تعریف (111: 1111 ،)زیاریشتغال با اولویت طراحی دسترسی پیاده، همسو است مسکونی و ا

مفاهیمی چون شهر پایدار، رشد هوشمند و شهر اکولوژیک، در منابع مختلف معیارها و اصول متفاوتی 

ای که با هدف سنجش میزان آگاهی ( در مقاله2111عنوان مثال جپسون )ذکر شده است. به

اندرکاران مسائل شهرسازی با اصول شهر پایدار، رشد هوشمند و شهر اکولوژیک  متخصصین و دست

مورد آن با موضوعاتی چون نزدیکی محل کار  5معیار را ذکر نموده که حداقل  14تدوین نموده است، 

روی و های پیادههای ترکیبی )کاهش مسافت سفر(، توسعه سیستمبه محل سکونت، کاربری

 های محیط زیست در ارتباط استمصرف منابع محدود انرژی، و کاهش آالینده سواری، کاهشدوچرخه

(Jepson & Edwards, 2010.) ریزی در جهت شناخت و رفع موانع سفرهای این مطالعه و برنامه بنابر

  شود.پیاده در چارچوب اصول رشد هوشمند و دستیابی به شهر پایدار محسوب می

 

 تحقیق یاتو فرض تسؤاال

توصیه شده . (1191 ،طلب)رحمانید سؤاالت هر تحقیق نقش مؤثرى در تعیین مسیر تحقیق دار

ترین وجه ممکن پاسخگوی آنچه که او محقق طرح تحقیق خود را به صورت پرسش آغازین که به دقیق

(. 21: 1991، 2و کامپنهود 1)کیوی در طلب دانستن، آشکار کردن و بهتر فهمیدن آن است، بیان کند

 در این تحقیق سواالت و فرضیات زیر تعریف شده است:

شود، با خصوصیات جمعیتی، روی انجام میآموزان که به شیوه پیادهآیا سفرهای آموزشی دانش -1

 اجتماعی، کالبدی و حمل و نقلی مناطق شهر ارتباط معناداری دارد؟

شود با روی انجام مییادهآموزان که به شیوه پسفرهای آموزشی دانش» بر اساس سؤال فوق، فرضیه

  تعریف شده است.« خصوصیات مناطق شهری ارتباط دارد برخی از

شود، با خصوصیات روی انجام میآموزان که به شیوه پیادهآیا بین طول سفرهای آموزشی دانش -2

 جمعیتی، اجتماعی، کالبدی و حمل و نقلی مناطق شهر ارتباط معناداری وجود دارد؟

روی انجام آموزان که به شیوه پیادهبین طول سفرهای آموزشی دانش»فرضیه  بر اساس سؤال فوق،

 تعریف شده است.« شود با برخی از خصوصیات مناطق شهری ارتباط وجود داردمی

آموزی و بدیهی است در صورت تائید فرضیات فوق، موضوع کشف رابطه بین سفرهای پیاده دانش

 شود.سازی( مطرح میمدل طول آن با خصوصیات مناطق شهری )مرحله

های بندیمحدوده جغرافیایی مطالعه، شهر مشهد است. در مطالعات مختلف منطقهشایان ذکر است 

بندی طرح تفصیلی، مطالعات جامع توان به منطقهمختلفی در شهر مشهد انجام شده که از آن جمله می

                                                             
1- Quivy, Raymond 

2- Campenhoudt, Luc Van 
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حمل و نقل و مناطق شهرداری مشهد اشاره نمود. در این مطالعه، مناطق شهرداری به عنوان مبنای 

دی شهر در نظر گرفته شده است. دلیل این انتخاب هم این بوده که در اسناد معتبر اطالعاتی )از بنتقسیم

های مورد نیاز تحقیق به تفکیک مناطق های رسمی( حجم قابل توجهی از اطالعات و دادهجمله آمارنامه

آن به  11ه باشد که منطقمنطقه می 11شهر مشهد دارای  ،1براساس شکل شهرداری ارائه شده است. 

ای ، منطقه توسعه12باشد. همچنین منطقه ثامن موسوم بوده و منطقه دربرگیرنده حرم مطهر رضوی می

 کم 4ترین و منطقه مرتفع 9شهر بوده و ظرفیت جمعیتی آن تکمیل نشده است. از نظر ارتفاع، منطقه 

 .(112: 1191خسروی، دانشور و کنگان)منصوریباشد ترین منطقه شهر میارتفاع

 

 هامتغیرها، محاسبات و تجزیه و تحلیل

 ی تحقیقمتغیرها

متغیرها باتوجه به هدف تحقیق تعریف شده و مقادیر آنها محاسبه شده است. شایان ذکر است 
تواند بر روی نتایج تاثیرگذار باشد. استفاده از تعداد بیشتر و تنوع ماهیت تعداد و تنوع متغیرها می

. بنابر این در تحقیق حاضر (12: 1119 ،)کرم و همکاراناثر مثبت دارد  تحقیق نتایجمتغیرها بر روی 

متغیرهای مختلفی از جنس اجتماعی، جمعیتی، حمل و نقلی و کاربری زمین انتخاب شده است. 
 و توضیح و مأخذ آنها در زیر ارائه شده است. 1مقادیر متغیرهای تحقیق در جدول 

 

 متغیرهای مستقل (الف
Population  (1 :1191 ،مشهد)شهرداریمناطق شهرداری )نفر(. مأخذ:  1191: جمعیت سال 

Area (1 :1191 ،مشهد)شهرداریباشد )هکتار(. مأخذ: : مساحت مناطق شهرداری مشهد می 

Density تراکم جمعیت مناطق )نفر بر هکتار(. مأخذ: نگارندگان : 

StrLen1 (1 :1191 ،مشهد )شهرداریذ: : طول کل معابر شهری )متر(. مأخ 
sizeFamily2  :(9 :1191 ،مشهد)شهرداری: بعد )تعداد متوسط( خانوار در مناطق )نفر(. مأخذ 

AreaSch1 (11-12 :1191 ،ترافیک)سازمان مناطق )مترمربع(. ماخذ:آموزشی در: مساحت کاربری. 
Studentآموزان ساکن در جهت برآورد تعداد دانشآموز در منطقه )نفر(. در این مطالعه : تعداد دانش

سازی مطالعات جامع حمل و نقل ، از نتایج آخرین مرحله بهنگام1191مناطق شهرداری مشهد در سال 

                                                             
1- Street Length 

2- Family Dimension 

3- Area of Schools 
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برابر  1191آموزان شهر مشهد در سال مشهد استفاده شده است. شایان ذکر است کل جمعیت دانش

 .(1191 ،ر طرح هفتم)مهندسین مشاو نفر برآورد شده است. مأخذ: 411،112

StuDens1آموز در منطقه )نفر بر هکتار(. مأخذ: نگارندگان: تراکم دانش 
CrtStr2باشند )متر(. حضور بیش از حد : طول معابر منطقه که دارای شرایط حرکتی کند و بحرانی می

تواند بر روی نحوه ، باعث افزایش زمان سفر شده و در نتیجه میخودروها و تراکم ترافیک در معابر شهر
جهت بررسی این ارتباط، متغیر طول معابر منطقه که دارای انتخاب وسیله مسافران تاثیرگذار باشد. 

حجم ترافیک و نحوه حرکت  1باشند، تعریف شده است. نقشه شکل شرایط حرکتی کند و بحرانی می
دهد. در این نقشه در شبکه خیابانی شهر مشهد را نمایش می 1191در یک ساعت اوج صبح سال 

باشند. همچنین اند دارای شرایط حرکت کند و بحرانی میمعابری که با رنگ قرمز مشخص شده
باشند. اکنون با تطبیق نقشه های زرد و سبز به ترتیب نمایانگر حرکت آرام و روان ترافیک میرنگ

، طول معابر منطقه که دارای شرایط حرکتی GISی مشهد در محیط و نقشه مناطق شهردار 1شکل 

 .ارائه شده است )مأخذ: نگارندگان( 1باشند، محاسبه گردیده و نتیجه در جدول کند و بحرانی می
CrtStrDens1باشند )متر طول بر می بحرانی و کند حرکتی شرایط دارای که منطقه معابر : تراکم

باشند بر هکتار(. این متغیر از تقسیم طول معابر منطقه که دارای شرایط حرکتی کند و بحرانی می
 .(مأخذ: نگارندگان)مساحت منطقه بدست آمده است 

 
 3131نقشه حجم ترافیک و نحوه حرکت در شبکه خیابانی شهر مشهد در یک ساعت اوج صبح  -1شکل 

 (1191 ،مشاور طرح هفتم)مهندسین مأخذ: 

                                                             
1- Student Density 

2- Critical Street 

3- Critical Street Density 
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 متغیرهای وابسته (ب

WalkStu1کنند روی برای رفت و آمد به مدرسه استفاده میآموزانی که از شیوه پیاده: تعداد دانش

روی برای آموزانی که از شیوه پیادهگیری و تعیین درصد دانش)نفر(. مقادیر این متغیر از طریق نمونه

 .کنند، محاسبه شده است )مأخذ: نگارندگان(رفت و آمد به مدرسه استفاده می

AWalkDis2  :مقادیر این )متر(.  1روندآموزانی که پیاده به مدرسه میروی دانشمتوسط مسافت پیاده

 .)مأخذ: نگارندگان(ها محاسبه شده است متغیر از تحلیل پرسشنامه

 است. ارائه شده 1مقادیر متغیرهای فوق، به تفکیک مناطق شهرداری در جدول 

 
 مقادیر متغیرهای تحقیق به تفکیک مناطق شهرداری مشهد -3جدول 

regions population area density StrLen FamilySize AreaSch 

1 195522 1412 119 199422 1.45 122945 

2 491415 1292 151 221221 1.21 192522 

1 119121 1211 91 191192 1.14 12149 

4 241121 1212 195 141129 4.12 21914 

5 112911 1111 112 225911 4.11 11929 

1 211125 1219 155 112119 4.11 51224 

2 221191 2111 112 121211 1.29 15919 

1 112219 1111 99 241221 1.51 95111 

9 129512 2245 142 511125 1.22 121111 

11 251111 1914 115 511111 1.15 121225 

11 211121 1111 111 111115 1.15 91111 

12 14191 2112 12 111241 1.21 21219 

 11415 1.52 111249 111 111 12151 )ثامن(11

 

  

                                                             
1- Walking Student 

2- Average Walking Distance 
به صورت فاصله مستقیم محل سکونت تا مدرسه از روی عکس هوایی منطقه محاسبه شده است. طول سفر پیاده -1

باشد. بدیهی است فاصله مسافت واقعی سفر بستگی به مسیر انتخابی فاصله واقعی سفر بیشتر از ارقام محاسبه شده می

آموزانی که بخشی از سفر خود را پیاده و ای دانشآموز جهت رفت و آمد به مدرسه دارد. همچنین در این ارقام سفرهدانش

 دهند، لحاظ نشده است.بخشی را با حمل و نقل همگانی انجام می
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 -3جدول ادامه 
regions student StuDens CrtStr CrtStrDens WalkStu AWalkDis 

1 25911 11.15 49914 15.11 2514 112 
2 11112 4.91 45251 11.25 4252 151 

1 51292 11.14 92111 21.22 15121 191 
4 12215 25.42 111111 15.11 9119 291 
5 29141 49.51 21119 49.24 12512 111 
1 11515 21.11 151414 122.91 15111 291 

2 41112 21.14 21221 11.11 12211 411 
1 5411 4.55 21221 11.21 2211 251 
9 4212 2.11 11141 14.19 1912 512 
11 51952 22.29 191111 111.22 11152 415 

11 45514 21.12 112119 12.21 21111 111 
12 15119 12.15 99595 49.25 21151 191 

 11 22229 91.41 29121 121.15 12122 )ثامن(11

 ( ارائه شده است1-1آنها در بخش ) مأخذیادآوری: تعریف متغیرها و 
 

 متغیرهاتحقیق میزان همبستگی آزمون فرضیات، 
 گانهمیزان همبستگی متغیرهای مستقل تحقیق با متغیرهای وابسته از روش آزمون همبستگی دو

 ارائه شده است.  1و  2 هایمورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه در جدول 1پیرسون
 

 WalkStuنتیجه آزمون همبستگی متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر  -2جدول 
 سطح معناداری پیرسونضریب همبستگی  متغیر مستقل

population 1.121- 1.215 

area 1.212- 1.511 

density 1.119- 1.114 

StrLen 1.291- 1.122 

FamilySize 1.422 1.145 

AreaSch 1.222- 1.451 

student 1.111 1.111 

StuDens 1.512 1.111 

CrtStr 1.511 1.111 

CrtStrDens 1.552 1.151 

 مأخذ: نگارندگان

                                                             
1- Pearson Bivariate Correlation 
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 AWalkDisنتیجه آزمون همبستگی متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر  -1جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون متغیر مستقل

population 1.211 1.112 

area 1.912 1.111 

density 1.119- 1.922 

StrLen 1.259 1.111 

FamilySize 1.142 1.112 

AreaSch 1.199 1.122 

student 1.122- 1.911 

StuDens 1.119- 1.119 

CrtStr 1.119 1.951 

CrtStrDens 1.511- 1.141 

 مأخذ: نگارندگان

 

داری با متغیر همبستگی معنی CrtStrDensو  student ،CrtStr، متغیرهای 2با توجه به جدول 

 شود.تحقیق تائید می 1دارند. بر این اساس فرض  WalkStuمستقل 

 CrtStrDensو  population ،area ،StrLen ،StuDens، متغیرهای 1جدول  همچنین با توجه به

 شود.تحقیق تائید می 2بر این اساس فرض  دارند. AWalkDisداری با متغیر مستقل یهمبستگی معن

 

 3بینیهای پیشوسعه مدلت
)رحیمیان مدل، توصیف ریاضی یک سیستم است و هر مدل طرحی ساختگی از واقعیت است 

ها، سازیاز آنجا که فرآیند مدلسازی با سطح باالیی از ساده. (22 :1119 ،بنایان اول و مشهدی

ها ضرورتی های شخصی و توافقات همراه است، بررسی دقیق چگونگی ساخت و کاربرد مدلقضاوت

به گیرنده قابل فهم باشد. مفروضات زیربنایی مدل باید بایست برای تصمیمناپذیر است. مدل میاجتناب

ساز، چگونگی نمایش معموالً نوع مدل با هدف مدل. (4: 1119 ،)آذر و همکارانطور شفاف بیان شوند 

. فرم ریاضی (212 :1111 ،)رسولیگردد و نوع خصوصیات اطالعات گنجانده شده در آن تعیین می

نمایش داده شده  4های خطی، لگاریتمی، توانی و نمایی در جدول بینی شامل مدلهای پیشانواع مدل

 است. 
 

 

                                                             
1- Development of forecasting models 
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 های رگرسیونی دو و چند متغیره جهت پیش بینی پدیدهانواع مدل -4جدول 

 رگرسیون چند متغیره رگرسیون دو متغیره هامدل

 Y= a + bX 3X 3+ b 2X 2+ b 1X 1Y= a + b مدل خطی

 Y= a + blnX 3lnX 3+ b 2lnX 2+ b 1lnX 1Y= a + b مدل لگاریتمی

bY= aX b3 مدل توانی
3X b2

2X b1
1Y= a X 

 bXY=a e b3X3e b2X2e b1X1Y= a e مدل نمایی

 (121 :1112 ،فرمرادی و )مجردمأخذ: 

 

در این تحقیق ابتدا هر چهار فرم ریاضی فوق مورد ارزیابی قرار گرفت و با مقایسه پارامترهای 

نهایت فرم ریاضی مدل رگرسیون آماری از جمله خطای استاندارد و سطح معناداری مدل و متغیرها، در 

 چند متغیره توانی به عنوان فرم بهینه انتخاب گردید.

انجام شده است. در مرحله اول تمام متغیرها  1و به روش اینتر SPSSافزار سازی به کمک نرممدل

 وارد مدل شدند. در پایان هر مرحله، یک متغیر که کمترین درجه اهمیت را دارا بوده، از مدل حذف و

های زیر مورد تائید قرار ، مدلست. در نهایت پس از طی هشت مرحلهمجدداً ضرایب مدل برآورد شده ا

 گرفته است.

  
روی برای رفت و آمد به مدرسه آموزانی که از شیوه پیادهبینی تعداد دانشتوسعه مدل پیشنتیجه  -5جدول 

 کننداستفاده می
WalkStu = 0.4 (student)0.911.(CrtStrDens)0.25 مدل توانی 
Ln(WalkStu) = -0.922+0.911Ln (student)+0.25LN(CrtStrDens)  مدل خطی درSPSS 

R2=0.931 
Std. error= 0.2727 
Sig. = 0.000 

 های مهم مدل خطیآماره

 SPSSمأخذ: نگارندگان، خروجی  

 
 روندآموزانی که پیاده به مدرسه میروی دانشمتوسط مسافت پیادهبینی توسعه مدل پیشنتیجه  -6جدول 

AWalkDis = 0.45 (area)0.908.(CrtStrDens)-0.009 مدل توانی 
Ln(AWalkDis) = -0.796+0.908Ln (area)-0.009LN(CrtStrDens)  مدل خطی درSPSS 

R2=0.989 
Std. error= 0.0632 
Sig. = 0.000 

 های مهم مدل خطیآماره

 SPSSمأخذ: نگارندگان، خروجی  

                                                             
1- Enter method 
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 گیریو نتیجه بحث

 تحلیل نتایج
آموزان که به شیوه سفرهای آموزشی دانش اساس نتایج بدست آمده از تحقیق، مشخص گردید بر

شود با برخی از خصوصیات مناطق شهری ارتباط دارد. این خصوصیات عبارتند از: روی انجام میپیاده

طول معابر منطقه که دارای شرایط حرکتی (، 1.111با ضریب همبستگی )آموز در منطقه تعداد دانش

 حرکتی شرایط دارای که منطقه معابر تراکم( و 1.511)با ضریب همبستگی  باشندکند و بحرانی می

توان عنوان نمود با افزایش تعداد (. در نتیجه می1.552)با ضریب همبستگی  باشندمی بحرانی و کند

روی برای رفت و آمد به آموزانی که از شیوه پیادهآموز و تراکم ترافیک در یک منطقه، تعداد دانشدانش

 یابد. کنند، افزایش میمدرسه استفاده می

متر مذکور و بین پارا دهدنتیجه تحقیق نشان میآموزان نیز طول سفرهای پیاده دانش مورددر 

( و طول 1.912(، مساحت منطقه )با ضریب همبستگی 1.211همبستگی جمعیت منطقه )با ضریب 

( یک همراهی مستقیم وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش 1.21معابر منطقه )با ضریب همبستگی 

و آمد پیاده  های بیشتری را برای انجام رفتآموزان مسافتجمعیت، مساحت و طول معابر منطقه، دانش

آموز در منطقه )با آموزان با تراکم دانشپذیرند. همچنین طول سفرهای پیاده دانشبه مدرسه می

باشند )با می بحرانی و کند حرکتی شرایط دارای که منطقه معابر ( و تراکم-1.119ضریب همبستگی 

و ای تراکم دانش آموز همراهی معکوس دارد. در نتیجه با افزایش پارامتره (-1.511ضریب همبستگی 

 . 1یابدآموزان کاهش میتراکم معابر بحرانی )پر ترافیک( در منطقه، طول سفرهای پیاده دانش

فرآیند مدلسازی تحقیق، مشخص نمود مدل رگرسیون چند متغیره توانی بهترین فرم ریاضی برای 

مدل توسعه داده شده باشد. آموزان میبینی تعداد و طول سفرهای پیاده دانشهای پیشتوسعه مدل

غیرهای دهد با در اختیار داشتن مقادیر متآموزان نشان میبینی تعداد سفرهای پیاده دانشبرای پیش

آموز در منطقه و تراکم معابری که دارای شرایط حرکت کند و بحرانی هستند، امکان تعداد دانش

آموز به مراتب آموزان وجود دارد. البته تاثیر متغیر تعداد دانشبینی تعداد سفرهای پیاده دانشپیش

د و بحرانی هستند در بیشتر است. تفسیر تاثیر مثبت متغیر تراکم معابری که دارای شرایط حرکت کن

زمان سفر  ،آموز پیاده بدین صورت قابل طرح است که در مناطق شلوغ و پرترافیکبرآورد تعداد دانش

مردم تمایل کمتری به نتیجه در سفرهای کوتاه شهری، با وسایل نقلیه شخصی افزایش یافته در 

  مورد سفرهای آموزشی هم صادق است.دهند که این مساله در نشان میموتوری نقلیه استفاده از وسایل

                                                             
آموزان با مساحت طول سفرهای پیاده دانش این نتیجه منطقی است زیرا با توجه به همبستگی بسیار باال و مستقیم -1

گیرد، همبستگی از نوع معکوس داشته منطقه، می توان انتظار داشت پارامتر تراکم که مساحت منطقه در مخرج آن قرار می

 باشد.
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تراکم "، متغیر آموزاندانش سفرهای پیاده طولبینی مدل توسعه داده شده برای پیشدر همچنین 

با توان منفی )تاثیر معکوس( ظاهر شده است  "معابری که دارای شرایط حرکت کند و بحرانی هستند

آموزشی پیاده در منطقه دارای تاثیر مستقیم بینی تعداد سفرهای حالیکه همین متغیر در مدل پیش در

چه مردم در مناطق شلوغ و پر ترافیک تمایل  توان گفت اگر)توان مثبت( بود. در تفسیر این نتیجه می

روی دارند لکن این مساله بیشتری به انجام سفرهای خود )از جمله سفرهای آموزشی( به شیوه پیاده

 شود.ت و با افزایش طول سفر از این تمایل کاسته میصرفاً در مورد سفرهای کوتاه صادق اس

 

 با مطالعات پیشین حاضر مقایسه نتایج مطالعه
یابیم در تحقیقات داخلی و چنانچه نتایج تحقیق حاضر را با تحقیقات پیشین مقایسه نمائیم در می

روی عموماً دربرگیرنده مسائلی چون خارجی قبلی، بررسی موضوع سفرهای دانش آموزان به شیوه پیاده

ن تغییرات و نیز آموزان )از پیاده به سواره( و علل ایروند تغییرات روش انجام سفرهای آموزشی دانش

های اجتماعی، اقتصادی و ترافیکی جهت تغییر این روند بوده است. این در بررسی راهکارهایی در حوزه

روی با آموزان به شیوه پیادهحالی است که در تحقیق حاضر موضوع ارتباط سفرهای آموزشی دانش

بررسی قرار گرفته است. خصوصیات جغرافیایی مناطق شهری و خصوصیات ترافیکی معابر شهر مورد 

روی بینی تعداد سفرهای آموزشی به شیوه پیادههای پیشهمچنین تحقیق حاضر در بخش توسعه مدل

آموزان و طول سفرهای مذکور با مشخصات مناطق نیز ضمن بیان رابطه تعداد سفرهای آموزشی دانش

آموزان را در مناطق پیاده دانشدهد که میزان سفرهای ریزان شهر میشهری، این امکان را به برنامه

ریزی با تمرکز بیشتر بر روی عوامل تأثیرگذار بر موضوع در حوزه برنامه وبینی نموده مختلف شهر پیش

نسبت به تقویت متغیرهای دارای تأثیر مثبت و کنترل، کاهش یا حذف متغیرهای دارای تأثیر منفی، 

وه پیاده روی در مناطق مختلف شهری را فراهم زمینه افزایش سفرهای آموزشی دانش آموزان به شی

 و متفاوت با تحقیقات پیشین است. های نوآورانهی جنبهنمایند. از این منظر تحقیق حاضر دارا

 

 پیشنهادات
با توجه مباحث مطرح شده و نتایج تحقیق، پیشنهادات و راهکارهای زیر جهت افزایش سهم 

 شود:آموزان ارائه میدانشآموزشی روی از سفرهای پیاده

سازی سطح علمی و یکسان ،گیردکه در حوزه وظایف سازمان آموزش و پرورش قرار میراهکاری  -1

امکانات مدارس در مناطق مختلف شهر است. بدیهی است یکسان بودن سطح امکانات مدارس، انگیزه 

 . دهدآموزان را کاهش میمحل زندگی دانشبه انتخاب مدارس دورتر نسبت 
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های عرضی عابر پیاده و سازی گذرگاهروها، ایمنروی شامل بهسازی پیادهبهبود تسهیالت پیاده -2

تواند گیرد( مینصب تجهیزات ایمنی ترافیک در معابر شهری )که در حوزه وظایف شهرداری قرار می

روی وه پیادهآموزان( به انجام سفرهای خود به شینقش موثری در افزایش تمایل مردم )از جمله دانش

 داشته باشد.

. بنابراین حضور پررنگ پلیس مخصوصاً در معابری استحس امنیت در معابر راهکار دیگر افزایش  -1

 باشد.مؤثر میکه مسیر اصلی تردد دانش آموزان است، 

انجام تحقیقات مشابه در سایر شهرهای کشور و در نظر گرفتن پارامترهای دیگر )نظیر توان  -4

 تواند مفید باشد. مناطق( میاقتصادی ساکنین 

 

 منابع 

 .1-1 ،آوری. مالحظات اخالقی در مدلسازی. فصلنامه اخالق در علوم و فن1119آذر و همکاران. -1

 کبیر. ان: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرمترجم( تهر ،(. )ع. خدایی2. مهندسی ترابری )نسخه 1111بنکس. -2

سازی فضاهای شهری. نشریه مدرس علوم راهبردهای پارادایم متراکم. ابعاد و 1112پورمحمدی، قربانی. -1
 .111-15 :29 ،انسانی

روی در هفته بر تغییرات ترکیب بدنی زنام کم . مقایسه تاثیر تعداد جلسات پیاده1111جعفری و همکاران. -4

 .11-22 ،تحرک. فصلنامه المپیک

شهر مشهد ازدیدگاه زلزله 9کالبدی منطقه  -فیزیکی. تحلیل میزان آسیب پذیری 1191خاکپور و همکاران. -5

 . 11-1 :11 ،ایخیزی. مجله جغرافیا و توسعه ناحیه

 (. )ک.ا. زیاری. مترجم( تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 2ارزیابی انتقادی )نسخه  . نظریه شهری1191ر.ش.ج. -1

 الملل دانشگاه گیالن: پردیس بین. روش تحقیق چگونه است؟. بازیابی از 1191طلب. رحمانی-2

 .51-1 ،(. مدلسازی کامپیوتری و کشاورزی. نیوار1119رحیمیان مشهدی، بنایان اول. )-1

 .212-211 ،. مدلسازی در جغرافیای طبیعی. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی1111رسولی. -9

راه صف  موردی: پیادهان؛ نمونههای شهری در ایرراه. سنجش کیفیت پیاده1119اسماعیلی. رنجبر، رئیس-11

 .91-11 ،)سپهساالر( تهران. نشریه هنرهای زیبا

 .52-54 ،روی کافی است. تربیت بدنی. فقط پیاده1111زمانی. -11

یکم. مجله دانشکده ادبیات و وریزان شهری در قرن بیست. توسعه پایدار و مسئولیت برنامه1111ک.  ،زیاری-12
 .115-121 ،هرانعلوم انسانی دانشگاه ت

. هشتمین آمارنامه حمل و نقل و شهر مشهد. مشهد: سازمان حمل و نقل و ترافیک 1191ترافیک. سازمان-11
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