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  چكيده

  ا عابران پياده كـه در بيشـتر مـوارد بـه فـوت يـا جراحـات دائمـي منجـر          امروزه ايمني تردد عابران پياده و نرخ باالي تصادفات وسايل نقليه ب

رونـد.  نفر در حـوادث ترافيكـي از بـين مـي     حدود  40نفر جمعيت  100000شود، توجه زيادي را به خود جلب كرده است. در ايران، از هر مي

  بررسـي   دث هنگـام عبـور از عـرض خيابـان رخ مـي دهـد.      شود. بيشتر اين حـوا % از حوادث ترافيكي در شهرها مربوط به عابرين پياده مي33

هاي رفتاري عابران پياده به هنگام عبور از عرض خيابان، مي تواند در شناسايي عوامل موثر در بروز اين تصادفات مـوثر باشـد. در ايـن    مولفه

عبور مجاز و غير مجـاز از عـرض معـابر شـرياني      ي عبوري ميانپياده در انتخاب گزينهمقاله سعي شده است تا متغيرهاي موثر بر رفتار عابر

به منظور شناخت اين متغيرها پرسشـگري حضـوري    شهري و ميزان تاثير هر متغير براي عبور از عرض ميان دو گزينه عبوري شناسايي گردد.

-عاملي اكتشافي به روش مولفـه  منظور شناسايي متغيرهاي پنهان رفتاري از تحليل بهدر دو محدوده ي مطالعه شهري قزوين انجام پذيرفت. 

بـراي بررسـي   انجـام شـده اسـت.     spss افـزار  با استفاده از نرم هاي اصلي و چرخش واريماكس استفاده شده است كه اين مرحله از پردازش

 Amosافـزار  ختاري در نرمها با يكديگر و با متغير وابسته (انتخاب گزينه عبور عابر از عرض خيابان شهري) از مدل معادالت سا روابط اين متغير

  هاي پنهان روان شناختي در دو گروه عـادات مناسـب و عـادات نامناسـب     در مدل معادالت ساختاري متغير با توجه به نتايج حاصل استفاده شد.

، خـود را دارنـد   كه هركدام متغيرهاي مشاهده شده مربوط بـه  آميز)توجهي عابر، عجول بودن عابر و داشتن روحيه تخلفپرتي و بي(حواس 

 جنسيت و برخي از متغيرهاي گروه شغلي از جمله كارمند، خانه دار و بازنشسته در انتخاب شيوه عبور عابر از عـرض معـابر تـاثير داشـتند. در    

 تري دارند.پياده نقش پررنگ مدل معادالت ساختاري مشخص شد، متغيرهاي پنهان در توضيح رفتار عبوري عابر

 

  عابر پياده، انتخاب روش عبور، متغيرهاي رفتاري، معابر شرياني شهري، متغير پنهان هاي كليدي: واژه

    

  قدمهم -1

تصادفات عابر پياده بخش عمده اي از تصادفات ترافيكي است كه 

دهد. در چراغ دار و بدون چراغ) رخ ميبيشتر درتقاطعات شهري (

يرترين ميان كاربران معابر شهري، عابر پياده به عنوان آسيب پذ

  هايي كه در معرض خطرات زيادي هستند، محسوب گروه

شوند. زيرا تصادفات وسايل نقليه با عابر پياده تقريباً به طور مي

شود. اين تصادفات اجتناب ناپذيري منجر به جرح يا فوت عابر مي

با رشد جمعيت و افزايش شهر نشيني به مراتب بيش از پيش شده 

نياز است كه ن شكل جا به جايي است و تريروي طبيعيپياده است.

هايي كه ايمني ان براي عابر پياده مكان. يكي از ايمني آن حفظ شود

 باشد. با وجود ميشهري تقاطعات بايد در نظر گرفته شود ، 

هاي راهنمايي و رانندگي يا حتي چراغ مجزاي مخصوص چراغ

 و باعث  تخطي كرده مقرراتعابر پياده هميشه افرادي هستند كه از 

شوند كه احتمال تصادف بين عابرين و وسايل نقليه افزايش يابد. مي

بررسي پارامترهاي رفتاري عابرين پياده و شناسايي نحوه ، از اين رو

تواند كمك بسزايي در  ها در هنگام عبور از خيابان، ميي رفتار آن

داشته باشد. با توجه به خصوصيات رفتاري  حوادثكاهش اين 

در رويارويي با عوامل مختلف، امكان ارزيابي همه جانبه  هاانسان

توان در حد ها در مقياس خرد وجود ندارد. با اين وجود ميآن
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كالن تمايالت و گرايش هاي عابرين پياده را با استفاده از يك 

 يا نظر خواهي به دست  فيلم نمونه آماري كه از طريق مشاهده،

   آيد، شناسايي كرد.مي

بيش  انجام شده است  1390در سال كه مطالعه اي  ه به با توج    

 كشته شدن در حوادثدرصد  23درصد تصادفات و بيش از  30از 

كشته  4515رانندگي را عابران پياده تشكيل مي دهند. از ميان 

هاي درون درصد تصادفات در راه 60عابر پياده در كشور، شدگان 

اين براي به افزايش ايمني شهري اتفاق افتاده است، بنابراين توجه 

   جزء همواره بايد توجه بيشتري نمود كهگروه از شهروندان 

  ).Poorfakhraei.1394( است دغدغه هاي مديران شهري

حوادث ايجاد شده براي عابر پياده، معموالً متأثر از تصـميم گيـري    

هـاي  عابرين در هنگام عبور از عرض خيابان به خصوص در خيابان

ور استفاده از تسهيالت مربوط به عابر پياده مانند پـل  شهري به منظ

عابر پياده يا عبور از گذرگاه همسطح است. تمركز اين مقاله بررسي 

ي عبـوري در بـين   متغيرهاي موثر بر رفتار عابر پياده، انتخاب گزينه

  گيرد.عابران مي باشد و روابط بين اين متغيرها نيز مد نظر قرار مي

، مدل سازي انتخاب روش عبور عابر پياده مقالههدف اصلي در اين 

از تقاطعات معابر شرياني شهري و همچنـين شناسـايي فاكتورهـاي    

مؤثر در عبور از چراغ قرمز عابر پياده يا عدم عبـور عـابر در زمـان    

باشـد. بـه همـين    مجاز از عرض خيابان با رويكرد متغير پنهـان مـي  

هـاي درونـي و   ويژگـي  منظور از مدل ساختاري براي بررسي بيشتر

پنهاني رفتار عابر پياده و نقـش تأثيرگـذارترين عوامـل بـر انتخـاب      

  بر شرياني شهري استفاده شده است.نحوه عبور از عرض معا

  

  تحقيق پيشينه-2

، بدترين پيامـد تصـادفات   شدن انسانها در حوادث رانندگي فوت   

بـران  است كه هزينه هاي گزاف اجتماعي و اقتصادي آن، اثـرات ج 

ناپذيري بر جامعه وارد كرده است. با توجه به اين كه عـابران پيـاده   

ايمنـي  تـوان  مـي  ،از آسيب پذيرترين كاربران راه هسـتند، بنـابراين  

ترين پارامترهـاي ايمنـي حمـل و    عابران پياده به عنوان يكي از مهم

  ).Ross, Prassas and MsShane.2004( نقل به شمار روند

 2010اديـه ايمنـي حمـل و نقـل اروپـا در سـال       بر اساس آمار اتح

درصد از همه ي مرگ و ميرهـاي ترافيكـي ايالـت     13ميالدي، تنها 

متحده آمريكا به عابرين پياده مربوط بوده اسـت. در حـالي كـه بـر     

، نسبت تلفات عـابر  1392اساس آمار پزشكي قانوني ايران در سال 

اين مقدار در سال  درصد بوده كه 2/23پياده به كل تلفات جاده اي 

درصد رسـيده اسـت. ايـن در     3/22با اندكي كاهش به عدد  1393

حالي است كه در بعضي از شهرها مانند تهران، نيمي از درگذشتگان 

 (.Haqiqi, Abbasiدهنـد تصادفات را عابران پياده تشـكيل مـي  

از جملـه   مقاله به بررسي تعـدادي از عوامـل مهـم   در اين  ).1395

ثر در رفتار عابر پيـاده در انتخـاب گـذرگاه عبـوري،     پارامترهاي مو

پارامترهاي موثر در رفتار تخلف آميـز عـابران و پارامترهـاي مـوثر     

اهميت بسـزايي برخـوردار    محيطي در انتخاب گذرگاه عابر پياده از

  مي باشد، پرداخته مي شود.

  

پارامترهاي موثر در رفتـار عـابر پيـاده در انتخـاب      -2-1

  گذرگاه عبوري

هـاي   كانتيلو و همكاران ، به مدل كـردن رفتـار عـابر در خيابـان        

 ,Cantillo( شهري به عنوان يك رويكرد متغيـر پنهـان پرداختنـد   

Arellana Rolong.2015( در واقــع در ايــن مطالعــه، هــدف .

. 1گزينـه   سـه ها درصورت وجود  تحليل رفتار عابران و انتخاب آن

. عبور از پـل عابرپيـاده   3مستقيم و. عبور 2عبور از تقاطع چراغدار، 

يا بود. اين مطالعه دربوگوتا در كلمبيا صـورت گرفـت. بـه منظـور     

 ها و عوامل تاثير گذار در از ويژگي فهرستيجمع آوري اطالعات، 

هـا خواسـته شـد كـه عـواملي از       انتخاب عابرين تهيه شـد و از آن 

ده و خـط ز فهرست ها موثرند را از  كه در تصميم گيري آن فهرست

 ي يا عـواملي را بـه آن اضـافه كننـد كـه متغيرهـاي زيـر از جملـه        

  ها بودند: آن

  اطالعات مربوط به افراد  -

  اطالعات مربوط به سفر  -

عوامل موثر براي هر گزينه: صرفه جويي در زمان، همراه داشـتن   -

كودك، جريان راه، فاصله اضافه براي عبور از خط كشي چراغـدار،  

اي عبور از پل (مخصوص گزينـه پـل)، متغيرهـاي    فاصله اضافي بر

براي مدل كـردن از مـدل هـاي لوجيـت چنـدتايي، لوجيـت        پنهان

            هاي يكپارچه و متغيرهاي پنهـان اسـتفاده شـد.   تركيبي و مدل گزينه

رن و همكاران  به بررسي رفتار عابران پياده در تقاطعات چـراغ دار  

عات در خصوص رفتار عـابران  . اطال)Ren et al.2011(پرداختند

تقاطع چراغدار در قسـمت هـاي    26پياده به وسيله فيلمبرداري در 

  عـابر كـه از تقاطعـات عبـور      598مختلف چين بـه دسـت آمـد و    

ها در هنگام عبور توسط كردند، مورد پرسش قرار گرفتند. تفاوتمي
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هاي عابرين مشخص شد. نتـايج  هايي چون سن و نوع گروهمقياس

كه زنان و افراد ميانسـال بيشـتر تمايـل بـه تخطـي از      دهندمينشان 

دارند. همچنين مشخص شد كه عابريني كه همراه داشـتند   مقررات

بيشتر تمايل به عدم توجه به چراغ عابر پياده نسبت به عابرين تنهـا  

دارند. آناليزهاي مختلف نشان دادند كه مسافت عبور، زمـان بنـدي   

و رانندگي و حجـم عـابران پيـاده بـر     چراغ،حضور پليس راهنمايي 

% از افراد اظهار نمودند كـه  25/30گذارند. به طور مثال نتايج اثر مي

گذارنـد.  به دليل صرفه جويي در زمان و راحتي قانون را زير پا مـي 

  هدف اين پژوهش به شرح زير مي باشد:

هاي دموگرافيك شامل سن و جنسـيت  تخمين اين كه آيا تفاوت. 1

 هاي اجتماعي در انتخاب رفتاري عابرين تأثير مي گذارد؟و فاكتور

كدام فاكتورها (تسهيالت يا فاكتورهاي ترافيكي) اثر بيشتري بـر  . 2

 انتخاب افراد مي گذارد؟

ــا   . 3 ــر پ ــانون را زي ــات چــراغ دار ق ــاده در تقاطع   چــرا عــابران پي

 گذارند؟مي

ي شـنامه پرسشنامه اي كه در اين مطالعه استفاده شد شامل يك پرس

  باشد:موارد ذيل مي درخصوصسوالي بود كه سواالت آن  10

 اطالعات دموگرافيكي -

 گذارند؟دليل اصلي كه چرا عابران پياده قوانين را زير پا مي -

 تصور عابر از ايمني -

قـانون  ي تخطـي از  در پرسشنامه ابتدا، از عابر در خصوص تجربه  

ز عابريني كه به چراغ عابر در تقاطعات چراغدار پرسيده مي شود. ا

سوال پرسيده شده است تا علت دقيق سـرپيچي   8توجه نكرده اند، 

مشخص شود. بعد از صرفه جويي در زمـان و راحتـي،    مقرراتاز 

  خلوت بودن مسير از ديگر علل اصلي عدم توجـه بـه چـراغ عـابر     

  باشد.مي

 

  پارامترهاي موثر در رفتار تخلف آميز عابران -2-2

همكاران  به آناليز رفتاري عبور عابران پياده در تقاطعـات   جين و  

. هـدف آن هـا از ايـن    )Jain,Gupta,Rastogi.2014(پرداختند

پژوهش مطالعه ي رفتار عبوري عابر پياده در تقاطعات كنترل نشده 

و همچنين آناليز و مطالعـه اثـرات فاكتورهـاي مختلـف مـرتبط بـا       

، شـرايط ترافيكـي و شـرايط    ويژگي هاي عابران، جابه جـايي آنهـا  

محيط و تقاطع بود. منظور از تقاطعات كنترل نشده در اين مطالعـه،  

مكان هايي براي عبور عابر پياده است كه فاقد چراغ و خـط كشـي   

در اين پژوهش از روش مشاهده ي ويدئويي بـراي   عابر مي باشند.

 :جمع آوري داده استفاده شده است. نتايج به دست آمده

 كنند.نفر يك نفر در دو مرحله از تقاطع عبور مي 7از هر  

 ثانيه مي باشد. 6تا  1ثانيه و زمان انتطار بين  10تا  4زمان عبور بين  .1

متر بر ثانيه براي عبـور بـه صـورت     36/1سرعت متوسط عبور بين  .2

 متر بر ثانيه براي عبور به صورت مورب است. 98/1عمودي و 

 ان از سايرين بيشتر است.سرعت عبور مردان از زنان و كودك .3

در ميان عابران، زنان و افراد مسن تـر بيشـتر بـه صـورت ايمـن از       .4

 كنند.تقاطع عبور مي

را  آنهازيرا ايمني  ،فاكتور مهمي استتحليل رفتاري عبوري عابران 

توان براي كند و همچنين از زمان انتظار ميدر سطح معابر تأمين مي

تسهيالت مربـوط بـه عـابرين     گيري در خصوص استفاده ازتصميم

به بررسـي عبورهـاي    2015مايوكس و همكاران در سال  بهره برد.

. )Mayeux et al.2015(غيرمجاز در تقاطعات چراغدار پرداختند

به بررسي اين عوامل، اهميت اين فاكتورها و بررسي  در اين مطالعه

اده در براي درك و مشاهده رفتار عابرپي ها پرداخته مي شود. تاثير آن

يك تقاطع چراغدار از تصوير برداري استفاده شد. رفتار عـابرين در  

يك سه راهي چراغدار بررسي شد. تقاطع در نزديكي يك ايسـتگاه  

اصلي قرار داشت. كـاربري زمـين، تجـاري بـود.  بـراي عـابرين و       

نقليه فاز بندي جداگانه وجود داشت كـه عـابرين از شـروع     وسايل 

دقيقه منتظر بودند كه اين زمان زياد منجر  3ر از عبور از سه راه بيشت

تصاوير ضبط شد.  14تا  10روز بين ساعت  4شد. در  به تخلف مي

محـل  ، شـد عبـارت اسـت از    درنظر گرفتـه كه سه فاكتور موقعيتي 

اي آيا عبور دو مرحلـه و  جهت عبور، قرارگيري متخلف در سه راه 

در ايـن   .ه مـي ايسـتند)  بوده يا نه (مثل افـرادي كـه در ميانـه ي را   

در بـود.   471بود و تعداد متخلفان  1145تعداد كل عابرين پژوهش 

يك مدل لوجيت ارائه شد. متغيرهايي كه در مدل معنـا  اين پژوهش 

دار شدند، تعداد عابرين متخلف درجهـت مشـابه تصـميم گيرنـده،     

حركت گروهي، تعداد عابرين در پياده رو، موقعيت سايت، جنسيت 

انتظار بودند. با توجه بـه نتـايج بـا افـزايش تعـداد عـابرين        و زمان

متخلـف درجهـت مشـابه تصـميم گيرنـده احتمـال تخلـف بيشــتر        

شود اگر عابرين به صورت گروهي  شود. احتمال تخلف كمتر مي مي

عبور كنند و با افزايش تعداد عـابرين در پيـاده رو احتمـال تخلـف     

تمايـل بيشـتري بـراي     1 چنين عـابرين در ناحيـه  شود. هم كمتر مي

  تخلف داشتند. 
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 بررسي فاكتورهاي رفتاري در ايمني عابران -2-3

حقيقي و همكارش، به ارزيابي عوامل موثر در ايمني عبور دانش    
 (.Haqiqi, Abbasi آموزان از عرض معابر برون شهري پرداختند

محدوده مورد مطالعه در اين پژوهش مدارس داراي سطح  ).1395
كـه بـراي    بـود در شهرستان محمودآباد اسـتان مازنـدران    ادزي خطر

شناسايي عوامل موثر در سرفاصله قابل قبول دانش آموزان از مـدل  
  رگرسيون چند متغيره ي خطي استفاده شد.

بل قبول به عوامل نشان داد كه سر فاصله قادر اين پژوهش نتايج    
تعـداد  ، له نقليهنوع وسي، زمان عبور، مرحله عبورزير بستگي دارد ، 

همچنـين  . فاصله وسـيله نقليـه بـه خـط نزديـك     و  مشاهدات عابر
مشخص شد كه عابران پياده، سرفاصله را با توجه به فاصله فاصـله  
از وسايل نقليه انتخاب مي كنند و نه با توجـه بـه سـرعت وسـايل     
نقليه. بر اساس داده هاي توصيفي پژوهش مشخص شد كه مقـادير  

ثانيـه و   9/5و  19/4درصد زمـاني بـه ترتيـب     85و  50سر فاصله 
متـر   112و  75درصد مكاني به ترتيـب   85و  50مقادير سر فاصله 

درصد در محل اين پـژوهش   85و  50بوده است. مقادير سرفاصله 
بـوده اسـت. ايـن     HCM 2010كمتر از مقادير گـزارش شـده در   

ران رفتار دهد كه عابران پياده (دانش آموزان) در ايموضوع نشان مي
تر و پرخطر تري دارند. متغيرهاي زمان عبور و مرحله عبور تهاجمي

به عنوان متغيرهاي جديد موثر در مدل سرفاصله قابل قبول شناخته 
به مطالعه رفتار عبـوري عـابرين پيـاده در      و همكاران پيترز .شدند

. هدف از ايـن  )Peters et al.2015( تقاطعات چراغدار پرداختند
بررسي رفتار عابرين پياده با توجه به زمان واكـنش اوليـه و    مطالعه،

هـاي مختلـف عـابران بـود. بـه منظـور        مشخص كردن تاثير ويژگي
ب منطقه در منهتن در شهر نيويـورك در آمريكـا انتخـا    5پژوهش، 

و هـم   9تـا   7صبح از ساعت  شد. تصوير برداري هم در دوره اوج
صــورت گرفــت. در  19تــا  17بعــدازظهر از ســاعت  دوره ي اوج

عابر مشـاهده شـد زمـان واكـنش بـراي دو گـروه از        569مجموع  
عابران مطالعه شد: كساني كه در كناره راه (پياده رو) منتظربودنـد و  

هـا مشـخص شـد    كساني در خط كشي منتظر بودند. پس از بررسي
بـه   ثانيـه دارنـد.   3ان واكـنش كمتـر از   درصد زيادي از عابرين زمـ 

ويژگي جنسـيت،   7اكتورهاي موثر بر سرعت عابرين منظور تعيين ف
زن و  موقعيت سايت، زمان رسيدن (زمان سبز براي عـابر، چشـمك  

قرمز)، موقعيت عابر (پياده رو، خطوط عرضي)، زمان روز (صبح يا 
بعدازظهر)، حمل بار (با كيف يـا بـدون كيـف)، حركـت گروهـي      

اريـانس  (فردي يا گروهي) در نظـر گرفتـه شـد. پـس از تحليـل و     
فاكتور جنسيت، زمان رسيدن عابر در  4صورت گرفته مشخص شد 

سيكل، زمان رسيدن عابر در سيكل، زمـان روز و حركـت گروهـي    
معنا دار هستند. مشخص شد سـرعت عـابرين مـرد از عـابرين زن     
بيشتر است. هم چنـين، عـابرين در روز سـرعت حركتـي بيشـتري      

دليل اهداف سفر يا مقصـد   تواند به نسبت به بعدازظهر دارند كه مي

كنند نسبت  داد عابريني كه تنها حركت ميها باشد. نتايج نشان مي آن
كنند، سـرعت عبـوري بيشـتري     به عابريني كه چند نفره حركت مي

دارند. هم چنين عابريني كه در زمان سبز وارد محل عبور مي شوند 
ــمك     ــان چش ــه در زم ــاني ك ــه كس ــبت ب ــز وارد   نس ــا قرم  زن ي

مـروري بـر مطالعـات گذشـته بـه       كنند. تر حركت مي د آرامشونمي
هاي موثر بر رفتار عبوري عابران در انتخـاب   منظور شناسايي پارامتر

گزينه عبوري هنگام عبـور از عـرض معـابر صـورت گرفـت. ايـن       
صورت جداگانه با در نظـر گـرفتن پـارامتر     بخش به 3مطالعات در 

هنگام عبور از عرض معابر، هاي مربوط به رفتار عبوري عابرين در 
هـاي   آميز عابرين، بررسـي فـاكتور   پارامتر هاي موثر در رفتار تخلف

  گذار در ايمني عابران بررسي شد. تاثير
بررسي مباني پيشنهادي و مباني نظري دو روش مورد اسـتفاده در    

حل مساله مورد بررسي در ايـن پـژوهش كـه از دو بخـش اصـلي      
  ميت مي باشد. در بخش اول، به معرفي تشكيل شده است، داراي اه

شـود و در نهايـت   روش تحليل عـاملي و مفـاهيم آن پرداختـه مـي    
سازي معادالت ساختاري و معيارهاي برازش آن مد نظـر قـرار    مدل
  شود. پس از بررسي مطالعات گيرد كه در ادامه به آن پرداخته ميمي

ـ  ژوهش پيشين و مشخص شدن حجم جامعه ي آماري، كه در اين پ
حجم جامعه ي آماري نامحدود در نظر گرفته شـده اسـت، توسـط    
فرمول كوكران تعداد پرسشنامه الزم براي ايـن پـژوهش بـه دسـت     

قرار  PBSآمده است. پرسشنامه مبنا براي اين مطالعه، پرسشنامه ي 
هاي پنهاني رفتار گرفته است. در اين پرسشنامه به كمي سازي جنبه

عـدد پرسشـنامه در    400شود. پس از تكميل عابر پياده پرداخته مي
شوند. تحليـل  مي spssهاي منتخب، داده ها وارد نرم افزار چهارراه

ها را كه ضريب هـم بسـتگي آن هـا    عاملي اكتشافي تعدادي از داده
گروه از تحليل  4هستند را در يك گروه قرار مي دهد.  5/0بيشتر از 

نـوان متغيرهـاي پنهـان    عامل اكتشافي استخراج مي شوند كـه بـه ع  
(عادات صحيح، حواس پرتي، عدم رعايت قانون و رفتار خشـونت  

شوند. پس از ساختن مدل و تطبيق مي Amosآميز) وارد نرم افزار 
دادن ضرايب آن با مقادير قابل قبول، مدل نهايي به دست مـي آيـد.   

هاي پنهاني رفتار عابر پياده كـه بـر انتخـاب    در اين پژوهش به جنبه
گـذارد، پرداختـه شـود. در پايـان بـه تفسـير       وش عبور تـأثير مـي  ر

اي كه زير مجموعـه اي از متغيرهـاي پنهـان    متغيرهاي مشاهده شده
ي اثرگذاري پارامترهاي مختلف بـر  شود و نحوههستند، پرداخته مي

رفتار عابر پياده حين عبور از معابر شرياني شهري سنجيده مي شود. 
كه ضرايب به دست آمده از مـدل سـازي   در ادامه سعي شده است 

معادالت ساختاري، با ضرايب مبنـا تطبيـق داده شـود و ايـن مـدل      
ي قابل قبول واقع زماني قابل قبول است كه ضرايب آن در محدوده

  شود.
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  . جمع بندي و گزارش نهايي پيشينه1جدول 

  نتايج و پيشنهادات  سال  عنوان مطلب  نام نويسنده  رديف

1  
 كانتيلو و

  همكاران

مدل سازي رفتاري عبور عابر 

هاي شهري با پياده در جاده

  رويكرد متغير پنهان

2015  

دهد كه عابرين با بچـه تمايـل كمتـري بـه ريسـك دارنـد، بـا         نتايج مدل نشان مي

افزايش جريان تأخير درعبور مستقيم زياد شده و جايگزين هاي ايمن تـر اسـتفاده   

وجيت چند متغيره و مدل گزينه هاي يكپارچـه  در اين پژوهش از مدل ل مي شوند.

  و متغيرهاي پنهان استفاده شد.

  رن و همكاران  2

رفتار عبوري عابران پياده در 

تقاطعات چراغ دار (مطالعه 

  ي موردي كشور چين)

2011  

زنان و افراد ميانسال بيشتر تمايل به تخطي از قوانين دارند. همچنين مشخص شـد  

شتند بيشتر تمايل به عدم توجه به چراغ عابر پياده نسبت به كه عابريني كه همراه دا

عابرين تنها دارند. آناليزهاي مختلف نشان دادند كـه مسـافت عبـور، زمـان بنـدي      

 چراغ،حضـور پلــيس راهنمــايي و راننــدگي و حجــم عـابران پيــاده بــر نتــايج اثــر   

  گذارند.مي

  جين و همكاران  3
آناليز رفتار عبوري عابران 

  تقاطعاتپياده در 
2014  

در سطح معـابر   فاكتور مهمي است زيرا ايمني افراد را آناليز رفتاري عبوري عابران

كند و همچنين از زمان انتظار ميتـوان بـراي تصـميم گيـري در خصـوص      تأمين مي

  استفاده از تسهيالت مربوط به عابرين بهره برد.

4  
مايوكس و 

  همكاران

عبور غير مجاز عابران پياده 

اه هاي چراغ دار در در چهارر

  محدوده ي شهري

2015  

شد، فاكتورهاي محيطي مثل محل قرارگيري عـابر، وجـود    صدر اين مطالعه مشخ

هاي محل عبور و.. در تصميم گيري فـرد در   هاي فرد، ويژگي ساير عابرين، ويژگي

  عبور يا عدم عبور غير مجاز تاثير دارد

5  
حقيقي و 

  همكارش

مني ارزيابي عوامل موثر در اي

عبور دانش آموزان از عرض 

  معبرهاي برون شهري

2016  

 زمـان عبـور  -2مرحلـه عبـور    -1سر فاصله قابل قبول به عوامل زير بستگي دارد: 

فاصـله وسـيله نقليـه بـه خـط       -5 تعداد مشاهدات عـابر  -4نوع وسيله نقليه  -3 

  نزديك

  پيترز و همكاران  6

بررسي رفتار عبوري عابر 

اغ دار پياده در تقاطعات چر

  در شهر نيويورك

2015  

مشخص شد سرعت عابرين مرد از عابرين زن بيشتر است. هم چنـين، عـابرين در   

تواند به دليـل اهـداف    روز سرعت حركتي بيشتري نسبت به بعدازظهر دارند كه مي

كنند نسبت  عابريني كه تنها حركت مي ،دادها باشد. نتايج نشان مي سفر يا مقصد آن

كنند، سرعت عبوري بيشتري دارند. هـم چنـين    ند نفره حركت ميبه عابريني كه چ

شوند نسبت بـه كسـاني كـه در زمـان     عابريني كه در زمان سبز وارد محل عبور مي

  كنند. تر حركت ميزن يا قرمز وارد مي شوند آرام چشمك

 

  تحليل-3

  تحليل عاملي -3-1
آماري هاي تحليل عاملي نامي عمومي است براي برخي از روش    

چند متغيره كه هدف اصلي آن خالصه كردن داده هاست. اين روش 
پردازد و در نهايـت  به بررسي همبستگي تعداد زيادي از متغيرها مي

ها را در قالب عامل هاي عمومي محدودي دسته بنـدي و تبيـين   آن
تحليل عاملي برخالف رگرسيون چندگانه، تحليل تشخيصي  كند.مي

ه در آن يك يا چنـد متغيـر وابسـته و تعـداد     يا همبستگي كانوني ك
زيادي متغير مستقل وجود دارد، روشي هم وابسته بـوده كـه در آن   

گيرند. در اين تكنيـك،  كليه متغيرها به طور همزمان مدنظر قرار مي
  هريـــك از متغيرهـــا بـــه عنـــوان يـــك متغيـــر وابســـته لحـــاظ 
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يـك  قبـل از پـرداختن بـه ايـن تكن     .)Kalantari.1385(گـردد مي
 آماري، الزم است برخي از مفاهيم كليدي اين روش معرفي گردد.

اشتراك عبارت است از، ميزان واريانس مشترك بـين يـك    اشتراك:
  متغير با ساير متغيرهاي بكار گرفته شده در تحليل.

مقدار خاص، ميزان واريانس تبيين شده به وسيله هر  مقدار خاص:
  عامل را بيان مي كند.

 انست از تركيب خطـي متغيرهـاي اصـلي، كـه نشـ     عبارت ا عامل:
  اي از متغيرهاي مشاهده شده است.هاي خالصه شدهدهنده جنبه
: عبارت است از همبستگي بين متغيرهاي اصلي و عوامل. بار عاملي

دهند كه چند درصد از اگر مقادير بار عاملي مجذور شوند، نشان مي
  شوند. واريانس در يك متغير توسط آن عامل تبيين مي

: جدولي است كه بارهاي عاملي كليه متغيرهـا را در  ماتريس عاملي
  هر عامل نشان مي دهد.

: فرآيندي است براي تعديل محور عامل بـه منظـور   چرخش عاملي
 دستيابي به عامل هاي معني دار و ساده.

: تحليل عاملي متغيرهاي اصلي را در تعداد محدودي از نمره عاملي
هـاي محـدود جديـد در    ند. وقتـي ايـن عامـل   كها خالصه ميعامل

هاي بعدي مانند تحليل تشخيصي يا رگرسيون استفاده شـود،  تحليل
بعضي از مقادير بايد براي اسـتنتاج متغيرهـاي جديـد بكـار گرفتـه      
شوند. اين مقادير در واقع تركيبي از كليه متغيرهاي اصلي است كـه  

يـن تركيـب   در ساختن عامل جديـد نقـش عمـده اي داشـته انـد. ا     
 شود.متغيرها، نمره عاملي ناميده مي

هدف اصلي تحليل عاملي تلخيص تعداد زيادي از متغيرها در تعداد 
باشد، به طوري كه در اين فرآينـد كمتـرين   ها ميمحدودي از عامل

ميــزان گــم شــدن اطالعــات وجــود داشــته باشــد. تحليــل عــاملي 
  متــرين آن را كاربردهــاي مختلفــي در تحليــل داده هــا دارد كــه مه

  ).Kalantari.1385(توان به شرح ذيل خالصه كردمي
دستيابي به ابعادي كه به صـورت پنهـاني در مجموعـه وسـيعي از     -

باشند. اين نـوع  متغيرها وجود دارد ولي به آساني قابل مشاهده نمي
معروف است كه در ان تعداد  Rتحليل عاملي به تحليل عاملي نوع 

ــداد  ــه  زيـــادي متغيـــر در تعـ   محـــدودي از عامـــل هـــا خالصـ
 مي شوند.

  ابداع روشي براي تركيـب و تلخـيص تعـداد زيـادي از افـراد در      -
هاي مختلف در درون يك جامعه بزرگ. اين روش به تحليـل  گروه

معروف است كه در آن افراد يا مـوارد در تعـدادي گـروه     Qعاملي 
 طبقه بندي مي شوند.

عه وسيعي از متغيرهـا بـه   شناسايي متغيرهاي مناسب از بين مجمو-
هـا بـراي تحليـل هـاي بعـدي در رگرسـيون       منظور اسـتفاده از آن 

 چندگانه، يا تحليل تشخيصي.

ايجاد مجموعه كوچك و كامال جديدي از متغيرهـا كـه بـه طـور     -
كامل به جاي متغيرهاي اصلي در تحليل هاي بعدي رگرسـيون، يـا   

 تحليل تشخيصي مورد استفاده قرار مي گيرند.

هاي اول و دوم به منظور شناسـايي ابعـاد و عامـل هـا مـورد      شرو
  استفاده قرار مي گيرد. روش سوم بـا دسـتيابي بـه بارهـاي عـاملي،      

اي براي شناسايي متغيرها بـراي تحليـل هـاي    ها را به عنوان پايهآن
دهد. روش چهارم، هاي آماري قرار ميبعدي به وسيله ساير تكنيك

آن مقادير عاملي محاسبه گرديده و سپس  رهيافتي است كه از طريق
ليل اين مقادير به عنوان متغيرهاي مستقل در تحليل رگرسيون يا تح

  ).Kalantari.1385(گيردتشخيصي مورد استفاده قرار مي
  

  مدل سازي معادالت ساختاري -3-2
مدل سازي معادالت ساختاري مجموعه اي از تكنيك هاي آماري   

بين يك يا چند متغير غير وابسـته چـه    است كه يك سري از روابط
به صورت پيوسته يا گسسته، و يا يك يا چند متغير وابسته چـه بـه   
صورت پيوسته يا گسسته را محاسبه مي نمايد. در اين مدل سـازي  
هم متغيرهاي وابسته و هم متغيرهاي غير وابسته مي توانند به شكل 

معــادالت  گيــري باشــند. مــدل ســازيعامــل يــا متغيرهــاي انــدازه
سازي سببي است كه شامل آنـاليز  ساختاري، همچنين نوعي از مدل

سببي، مدل سازي معادالت همزمان، آنـاليز كواريـانس سـاختاري و    
سـازي   مـدل  .)Ullman, Bentler.2012( آناليز مسير مـي شـود  

تـوان   معادالت ساختاري يك روش آماري است كه به كمك آن مي
گيـري متغيرهـاي پنهـان    د در اندازههاي موجوبه دركي از پيچيدگي

تري از عوامل كيفي گرايانهتر و واقعدست يافت و تحليل كمي دقيق
سازي معادالت ساختاري رويكـرد تاييـدي بـه نظريـه      ساخت. مدل

هاي ساختاري مربوط به پديده ها داردكه اين نظريه هاي ساختاري 
ها را  ت متغيردهند كه مشاهدا را نشان مي "علي"معموال فرايندهاي 

تواند بهترين توصـيف   اين شيوه چند متغيره آماري، مي.كنند ايجادمي
هاي پنهان) و  را از تلفيق تحليل عاملي (كه در شناسايي وتاثير متغير

تحليـل مسـيرتعميمي از رگرسـيون سـاده      .تحليل مسير ارائه نمايد
قيم تواند آثارغيرمسـت  است كه عالوه بردرنظر گرفتن آثار مستقيم مي

هاي وابسته را بيان كرده  هاي مستقل بر متغير و اثر هر كدام از متغير
بـه همـين    .ها را مشخص كند و روابط و همبستگي موجود ميان آن

هاي مشاهده پذير قابل استفاده اسـت   علت تنها در ميان روابط متغير
توان عـالوه بـر متغيرهـاي مشـاهده      ولي در معادالت ساختاري مي

هـا بـر سـاير     ها و تاثيرات آن هاي پنهان و روابط بين آن پذير، متغير
معـادالت   ).Hu, Bentler.1998(متغيرهـا را نيـز بررسـي كـرد    

هـاي  هـاي انـدازه گيـري و مـدل    ساختاري معموال تركيبـي ازمـدل  
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ساختاري هستند. بر مبناي مدل هـاي انـدازه گيـري، پـژوهش گـر      
ازه گيرنـده ي  هاي مشاهده شده انـد  كند كه كدام متغير مشخص مي

هاي پنهان اسـت.بر مبنـاي مـدل هـاي سـاختاري تـاثير        كدام متغير
هـاي   هاي وابسته و يا همبستگي بين متغير هاي مستقل بر متغير متغير

شود به همين علت با بهره گيـري از ايـن مـدل     مستقل مشخص مي
هـا و قابـل    توان به طورهم زمان به ارزيابي كيفيت سنجش متغير مي

هـا   اثرات مستقيم وغير مستقيم و ارتباطـات ميـان متغيـر   قبول بودن 
گيـري از سـه نـوع    هر مدل انـدازه  .)Hair et al.2010(پرداخت

متغير شامل متغيرپنهان، متغير مشاهده شده، متغير خطا تشكيل شده 
توان آن را به طـور مسـتقيم    است.متغير پنهان، متغيري است كه نمي

يا تعداد بيشتري متغيـر مشـاهده   اندازه گيري كرد بلكه با كمك دو 
متغيـر   شده كه در نقش معرف هسـتند قابـل سـنجش مـي باشـند.     

  و قابـل سـنجش    مشاهده شده، اين متغيرها در نقش معرف هسـتند 
مي باشند. متغير مشاهده شده در مدل اندازه گيـري در واقـع نقـش    
معرف را دارد و هر متغير مشاهده شده بر مدل اندازه گيـري داراي  

اندازه گيري است. متغير خطا اثر ساير عوامل به جـز متغيـر    خطاي
هاي ساختاري از مدل دهد. پنهان در مقادير محاسبه شده را نشان مي

شـود. متغيربيرونـي عنصـري     هاي بيروني و دروني تشكيل مي متغير
اي به سمت آن نشـانه  ازمدل ساختاري است كه هيچ پيكان يكسويه

تاثير يك طرفه از ساير متغيرهايي كـه  نرفته است و در نتيجه تحت 
هـاي درونـي جزئـي از     در مدل ساختاري قرار دارند، نيست. متغيـر 

مدل ساختاري است كه حداقل يك پيكان يك سويه بـه سـمت آن   
هاي بيرونـي اسـت و در نتيجـه     نشانه رفته و تحت تاثير ساير متغير

ونـي هـم   هاي در هاي بيروني همواره مستقل هستند ولي متغير متغير
مدل هـاي   .)Qasemi.1392(توانند مستقل و هم وابسته باشند مي

ساختاري از جمله محدوديت هاي انعطاف پذير و جامع هسـتند و  
هاي آماري ديگر  محدوديت ساير روشها را ندارند. محدوديت شيوه

مانند رگرسيون عدم وجود متغير ميانجي است زيرا هر متغيـر تنهـا   
هـاي مسـتقل    ه يا مستقل باشد. همچنين متغيـر متغير وابستتواند  مي

هـاي   توانند بر يك متغير وابسته تـاثير داشـته باشـند. شـيوه     تنها مي
آماري ديگر مانند تحليل مسير اگرچه محدوديت هاي رگرسـيون را  

ها نيز امكان استفاده از متغير پنهان وجـود نـدارد و    ندارند اما در آن
هاي مستقل هم در نظر گرفته  رهمچنين خطاي اندازه گيري در متغي

هـاي معـادالت سـاختاري تمـام     شود در صورتي كـه در مـدل   نمي
ها بر طرف شده و هر متغيـر مشـاهده اي داراي خطـاي    محدوديت

  ).Bollen.1989(تاندازه گيري اس
  

  معيارهاي برازش مدل -3-3
هاي به منظور ارزيابي ميزان انطباقي مدل با واقعيت و مقايسه مدل  

هـاي علمـي قابـل قبـول اسـت كـه       آورده شده، نياز به شـاخص بر 
ها در دو گـروه قـرار   هاي برازش مدل هستند. اين شاخصشاخص

هاي نيكويي بـرازش نـام   هاي گروه اول شاخصگيرند. شاخصمي
ها در مـدل افـزايش يابـد نشـان      زيرا در صورتي كه مقدار آن دارند

كنـد.    حمايت بيشتري ميها ازمدل نظري ايجاد شده دهد كه داده مي
هاي بـدي بـرازش نـام    هاي گروه دوم به عنوان شاخصاز شاخص

  ي حمايـت ضـعيف   هـا نشـان دهنـده    برند زيرا كـه افـزايش آن  مي
   .)Hair et al.2010(ها از مدل ايجاد شده استداده

در روشهاي آماري سنتي پژوهشگر معموال تنها يك معيار را براي   
سـازي   گيـرد و در مـدل   تاييد فرضيه در نظر ميتصميم درباره رد يا 

معادله ساختاري چنين معياري وجود ندارد كه پژوهشگر بتواند بـه  
تنهايي درباره پذيرش يا عدم پذيرش مدل نظري بـه لحـاظ علمـي    

  گيري كند.تصميم

هاي برازش براي سه نوع مدل ارائه مي شـوند كـه ايـن    شاخص   
  ل و مدل اشباع شده هستند.مدل ها، مدل مفروض، مدل استقال

: مدلي است كه پژوهشـگران بـر مبنـاي معـادالت     مدل مفروض-1
هـاي منطقـي بـراي    نظري، مرور مطالعات پيشين و همچنين تحليل
هاي در نظـر گرفتـه    جامعه مورد مطالعه، آن مدل را براي بيان متغير

متغير وارد شده در مـدل،   پژوهش در نظر گرفتند. براي هر شده هر
 مدل آمـده اسـت داليـل نظـري يـا      مسيري كه در پارامتر و هرهر 

  منطقي وجود دارد. تجربي يا
گونـه   هاي موجود درآن هـيچ  : مدلي است كه متغيرمدل استقالل-2

ها صفر در  اي ندارند و كواريانس بين آنرابطه يك طرفه يا دو طرفه
شود كـه   نظرگرفته شده است به اين مدل ها مدل صفر هم گفته مي

  ود مبنايي براي ارزيابي مدل فرض شده است.خ
: مدلي اسـت كـه همـه مسـيرهاي ممكـن در آن      مدل اشباع شده-

  وجود دارند و اين مدل در مقابل مدل استقالل است.
در مدل استقالل حداكثر مقدار كاي اسكوئر (يك معيار برازش براي 

شـود در صـورتي    مدل كه در ادامه توضيح داده شده است) ارائه مي
  ).Qasemi.1392(كه در مدل اشباع اين مقدار حداقل صفر است

  

  انواع شاخص هاي برازش -3-4
هاي بسيار زيادي براي مـدل هـاي معـادالت سـاختاري     شاخص   

گيرند كـه  ها در سه گروه كلي جاي مي اند اما مهمترين آنارائه شده
  ):Hoyle,1995(ازاين سه گروه عبارتند 

 هاي برازش مطلقشاخص

  ها به منظور مقايسه مدل با مدل ديگر استفاده اين شاخص    
شوند نيز شوند و همچنين به تعداد پارامترهايي كه وارد مدل مينمي

ها بر مبناي تفاوت واريانس و وابسته هستند. اين شاخص
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ي بيني شدههاي مشاهده با واريانس و كواريانس پيشكواريانس
آيد. بنابراين هر چه تعداد  پارامترهاي مدل مفروض به دست مي

 شوند.ها بهتر ميها بيشتر شود اين فاصله كم شده و شاخصپارامتر

 هاي برازش تطبيقي يا افزايشي شاخص

كنـد   ها با مبنا قرار دادن يك يا چند مدل مشخص مياين شاخص  
كه  مدل در نظر گرفته شده از لحاظ آماري نسبت به مدل مبنا قابل 

ها نيست. اين مدل  تراست و يا تفاوتي بين آنعيفتراست يا ضقبول
هـا نشـان    مبنا معموال مدل استقالل است و در واقـع ايـن شـاخص   

دهد تا چه حد اين مدل از مدل اسـتقالل فاصـله گرفتـه اسـت.      مي
 هر چه اين مقدار بيشتر باشد، بهتراست.  ،بنابراين

  هاي برازش مقتصدشاخص
هاي مسئله وابستگي شاخصاين شاخص به منظور برطرف كردن   

  شـوند.  برازش مطلق به تعداد متغيرهـاي وارد درمـدل تعريـف مـي    
  هـا اضـافه   به طوري كـه بـه ازاي هـر پارامتراضـافه شـده شـاخص      

هرچه مدل تدوين شده به يك مدل اشباع شده نزديك تـر   يابند.مي
شود و بنابراين درجـه آزادي آن بـه صـفر متمايـل شـود، شـاخص       

 شود. شده جريمه ميبرازش هنجار 

هاي مطرح شده در جـدول  مقادير قابل قبول براي پذيرش شاخص
  :)Lomax, Schumacker.2004(تآمده اس 2

  

  هاي برازش مدل معادالت ساختاريمقادير قابل قبول براي پذيرش شاخص. 2جدول 

  شاخص
  ارزيابي مقدار شاخص

  متوسط  قابل قبول  خوب  عالي

Chi-Squer/df  > 3  > 5   

RMSEA >06 /0  08/0 ≤    ≤  06/0  1/0 ≤  ≤ 08/0 (ضعيف) 1/0>   

GFI <95/0  95/0  ≤  ≤   9/0  <  8/0   

AGFI <95/0  95/0  ≤    ≤   9/0  <  8/0   

NFI <95/0     

TLI <95/0  95/0 ≤  ≤9/0  ≤ 9/0  <85/0  

GFI <95/0  95/0 ≤  ≤  9/0  ≤ 9/0  <85/0  

PNFI  <  5/0    

  

  روش تحقيق-4
هـاي  پرسشنامه اصلي پـژوهش شـامل مشخصـات فـردي، پرسـش     

(متغيـر مسـتقل)    هاي رفتاري و پنهان افرادمربوط به عبور و ويژگي

بررسي عوامل موثر و نحـوه ارتبـاط    پژوهشاست كه هدف از اين 

به همـين منظـور    باشد.ها با انتخاب شيوه عبور(متغير وابسته) مي آن

اي آماري توصـيفي از مشخصـات   ها، تحليلهآوري دادهپس از جمع

 هاي مربوط بـه محـل عبـور عـابر    و ساير پرسش دموگرافيك افراد

(متغير مستقل)، تحليل فراواني از ميزان انتخاب شيوه عبـور عـابران   

(متغير وابسته) و سپس تحليـل عـاملي اكتشـافي و     از عرض خيابان

در هاي اصلي به منظور شناسايي عوامل رفتـاري مـوثر   تحليل مولفه

  هـا و شناسـايي   انتخاب شيوه عبور عـابران بـه منظـور كـاهش داده    

  ترين متغيرهاي موثر(متغير مستقل) صورت گرفته است.مهم

  

  

  
  

  طراحي پرسشنامه -4-1
گرفـت، بـا    زيادي صورت بررسي هاييمنظور طراحي پرسشنامه  به

ي پرسشـنامه در ايـن   پرسشـنامه، مبنـا  توجه بـه مطالعـات پيشـين،    

قرار گرفـت. ايـن پرسشـنامه اولـين بـار       PBSشنامه ، پرسپژوهش

  طراحي شد كه مطالعات بسـيار زيـادي   2013توسط گرانيه در سال 

در ايـن  بر مبناي اين پرسشـنامه انجـام شـده اسـت. چـون هـدف       

هاي پنهـاني رفتـار عـابر پيـاده در هنگـام       بررسي ويژگي پژوهش، 

شخصـات  هـاي مشـاهده پـذير مثـل م     عبور، عالوه بر سـاير متغيـر  

 دموگرافيك فرد و مشخصات ترافيكي بود، بنابراين از اين پرسشنامه

در اين پرسشـنامه، بـه كمـي سـازي      استفاده شد. مذكور بعنوان مبنا

هـايي بـه    شود. پرسش جنبه هاي پنهاني رفتار عابر پياده پرداخته مي

 درخواسـت اين منظور طراحي شده اسـت كـه از پاسـخ دهنـدگان     

يك (هرگز) تا شش (هميشه) براي پاسخ درنظر شود مقداري از  مي

بخش طراحي شد. در بخش اول بـه   3پرسشنامه مذكور در  بگيرند.
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مشخصات فردي؛ بخش دوم، مشخصات مربـوط بـه عبـور عـابر و     

هـاي روانشـناختي عـابر مـورد بررسـي قـرار        بخش سـوم، ويژگـي  

ن و اضافه كـرد  PBSي  گرفت. بنابراين با تغييراتي در پرسشنامه مي

بخش اول و دوم با توجه به مطالعات گذشته پرسشنامه طراحي شد. 

  شود: هاي پرسشنامه پرداخته مي در ادامه به معرفي هر يك از بخش

  

  مشخصات فردي )1

پياده بـه خصـوص    در اين بخش از پرسشنامه مشخصات فردي عابر

تـرين   لعـات پيشـين بـه عنـوان مهـم     هايي كه با توجه به مطاويژگي

مشخصات فردي مورد بررسي قرار گرفته بودند، مورد پرسش قـرار  

، گروه سـني  پيادهجنسيت عابر اند از: گرفت. اين مشخصات عبارت

، ررسي گواهينامه و وضعيت تاهل عابرانعابران، سطح تحصيالت، 

بررسي مالكيت خـودرو و تعـداد سـفرهاي عـابر بـا      ، شغل عابران 

  .مشكالت جسماني عابرانو  ستفاده از خودرو شخصيا

  
 

  عوامل مرتبط با مشخصات مرتبط با عبور عابر )2

هايي از عابر دربـاره عبـور از آن   در بخش دوم پرسشنامه، به پرسش

بـه مطالعـات پيشـين     وجهخيابان و عوامل موثر در انتخاب عابر با ت

  است. 3تا  1پرداخته شد كه شامل موارد 

گروه جداگانه دسـته بنـدي    6هدف سفر عابر كه اين اهداف در  .1

شد. اين اهداف شامل كار و تحصيل، انجام امور شخصـي، خريـد،   

ها بود كه به صورت جداگانه تفريح يا ديدار آشنايان و ساير كاربري

 مورد پرسش قرار گرفت.

د دفعات عبوري عابران از گذرگاه مورد مطالعه بـه منظـور   تعدا  .2

گروه (به ندرت كمتـر از   5بررسي آشنايي عابر با محيط عبوري در 

يكبار در ماه)، گاهي (كمتـر از يكبـار در هفتـه)، معمـوال (بـيش از      

(بـيش از روزي   روزي يكبار)، اكثر اوقات(روزي يكبار) و هميشـه 

 يكبار) مورد پرسش قرار گرفت.

در دو پرسش، سابقه تصادف عابر بـه عنـوان عـابر پيـاده مـورد       .3

 پرسش قرار گرفت.

 

  هاي روانشناختي و رفتاري عابرعوامل مرتبط با ويژگي)3

ر آن بـر  پياده و تـاثي  در بخش سوم از پرسشنامه به بررسي رفتار عابر

هاي  انتخاب توسط عابر پرداخته شد. باتوجه به اينكه برخي ويژگي

  هـاي پنهـان شـناخته    رفتاري قابل مشاهده نيستند، به عنـوان متغيـر  

هـاي  هاي پنهان به كمـك تعـدادي متغيـر   شوند. هر يك از متغيرمي

شود، شناسايي ها نام برده مي قابل مشاهده كه به عنوان نشانگر از آن

هاي پنهان با توجه ند. در اين پرسشنامه هدف، شناسايي متغيرشومي

هاي رواني به تعدادي متغير قابل مشاهده بود. در اين قسمت ويژگي

نظـر  هاي پنهان رفتاري عابر هستند، بايد موردو دروني فرد كه متغير

ها به كمك تعدادي پرسشنامه روانشناسي گرفت. اين ويژگيقرار مي

  ودند.قابل ارزيابي ب

   

  اندازه نمونه آماري -4-2
يكي از مسائل مهم و مطـرح در فرآينـد انجـام پـژوهش، تعيـين         

اندازه نمونه است كه به منظور تعيين تعداد نمونه مناسب در انجـام  

كافي بودن حجم نمونه موجـب   شود. نامطالعه مورد نظر استفاده مي

موضوع  باعث دار شدن اعتبار پژوهش مي گردد چرا كه اين خدشه

هـاي مطـرح در   كارآمـدي بررسـي علمـي در خصـوص پرسـش     نا

چنـين  پژوهش و عدم امكان قابليت تعميم آن را به همراه دارد. هـم 

وقـت و هزينـه و دشـواري     بيش از اندازه بودن آن موجب اتـالف 

  ).Hensher, Rose, Greene.2005( داجراي پژوهش مي گرد

پارامترهـاي مربـوط بـه آن     هدف محقق، شناسايي جامعه و تعيـين 

است و براي اين كار يا بايد به كليـه افـراد جامعـه مراجعـه كنـد و      

صفت يا ويژگي مورد نظر تحقيق خود را در آن ها جويـا شـود يـا    

بايد تعدادي از افراد جامعه را مورد مطالعـه قـرار دهـد و از طريـق     

هـاي  جمع كوچك تري و با روش معيني، پي به صـفات و ويژگـي  

عه ببرد. بديهي است اگر جامعه مورد نظـر كوچـك و حجـم و    جام

تعداد افراد آن كم باشد، مي تواند آن را به طور كامل مطالعه نمايـد  

ولي اگر جامعه بزرگ باشد و امكانات و مقدورات وي اجازه ندهد، 

ناچار است از بين افراد جامعه تعداد مشخصي را بـه عنـوان نمونـه    

جمع محدود، ويژگي ها و صفات جامعه را  برگزيند و با مطالعه اين

مطالعه كرده، شاخص ها و اندازه هاي آماري آن را محاسبه كند. از 

آن جا كه جوامع آماري معموالً از حجم و وسعت جغرافيايي زيادي 

ها مراجعه كنند، بنابراين توانند به تمام آنبرخوردارند و محققان نمي

به عنوان نمونه و تعمـيم نتـايج    ناگريزند به انتخاب جمعي از آن ها

آن به جامعه مورد مطالعه اكتفا كننـد، در اينجاسـت كـه محقـق راه     

  ).Hafeznia,1389(گيري را انتخاب مي كندنمونه

 ي حجم نمونـه از فرمـول كـوكران   در اين پژوهش براي محاسبه   

استفاده شده است. از ايـن فرمـول بـراي بـرآورد حجـم نمونـه در       

 ).Kotrlik, Higgins,2001ي استفاده مي شود(متغيرهاي كيف
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)1(      � �
�����

���	����
                                                                                                                                      

N= تعداد كل جمعيت آماري  

t = 0,05ب اطمينان، كه چنانچه سطح معني داري آزمون برابر ضري 

  است. 1,96باشد، مقدار اين ضريب برابر با 

p =    احتمال وجود صفت در جامعه (نسبت جمعيـت داراي صـفت

  معين)

q =   ) نسـبت جمعيـت فاقـد    احتمال عدم وجود صـفت در جامعـه

 p -1 =صفت معين) 

d = ) در جامعـه بـا    تفاضل نسبت واقعي صـفت دقت نمونه گيري

  ميزان تخمين محقق براي وجود آن صفت در جامعه) 

باشـد، در صـورتي كـه    حجم نمونه مشخص مي1شماره فرمول  در

 2فرمول شماره حجم نمونه مشخص نباشد فرمول كوكران به شرح 

  باشد:مي

 )2(      � �

���

��
                                                                                                                                          

              1    

Z = 1,96  

p = q = 0,5  

d =   در نظـر گرفتـه مـي شـود و ضـريب      0,05مقدار اشتباه مجـاز

  ).Kotrlik, Higgins,2001( مي باشد 0,95اطمينان 

اطالعات كافي در خصوص حجـم   در اين پژوهش با توجه به عدم

اسـتفاده شـده    0,95) با ضريب اطمينـان  3( جامعه آماري از فرمول

  است. 

� �
�.����.���.�

�.���
� 384.16                                                                                                                      )3(   

    

  به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. 400كه براي اطمينان بيشتر عدد  
  

  محدوده مورد مطالعه   -4-3

الزم بود محدوده مورد مطالعه امكان عبـور عـابر    پژوهشدر اين   

هـاي  پياده توسط چراغ عابر پياده را فراهم سازد. بنـابراين چهـارراه  

هـا دو  ت و از بـين آن قرار گرفـ  بررسيمشابه در شهر قزوين مورد 

هـاي هندسـي ماننـد عـرض     سپس ويژگي. چهار راه انتخاب گرديد

خيابان، وجود ميانه يا عدم وجود ميانـه، تعـداد خطـوط عبـوري و     

  هــاي ترافيكــي ماننــد حجــم ترافيــك عبــوري و همچنــين ويژگــي

هـاي  راه قـرار گرفـت. در چهـار    نظـر هاي محيطي آن مورد ويژگي

يك، تعداد كل عـابران پيـاده   حجم تراف منتخب به مدت يك ساعت

هـا  گيري قرار گرفت و در نهايت منجـر بـه انتخـاب آن   ازهدنمورد ا

محدوده اول واقع در خيابان بلوار، چهـارراه محمـد رسـول     گرديد.

باشد كه داراي چراغ عابر پياده است و محدوده دوم چهارراه اهللا مي

  ).2و  1(اشكال شماره  باشدفلسطين مي

 
  . تصوير ماهواره اي محل مورد مطالعه دوم2شكل                                . تصوير ماهواره اي محل مورد مطالعه اول1شكل                 

  



1400، تابستان67ه فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هجدهم، دوره دوم، شمار    

 

125 

 

  هاي تحقيقيافته

  پرسشنامه صحيح جمع آوري شد، كه در  400طبق فرمول كوكران  

  

  ده است.عبور مجاز گزارش ش 291عبور غير مجاز و  109مجموع 

  

  . درصد فراواني نحوه عبور3شكل 

  نتايج حاصل از تحليل توصيفي داده ها. 3جدول      

  توصيف  متغير
  نماد استفاده 

  در پژوهش
  انحراف معيار  ميانگين  درصد فراواني

  جنسيت
  : مرد1

G 

42  
42/0  495/0  

  58  : زن0

  گروه سني

  1/0  01/0  1 ��  سال 18:كمتر از 1

  498/0  55/0  8/54 ��  سال 30 تا 18:2

  446/0  27/0  3/27 ��  سال 45تا  30:3

  268/0  08/0  8/7 ��  سال 55تا  45:4

  290/0  09/0  3/9 ��  سال 55: بيش از 5

  سطح تحصيالت

  164/0  03/0  8/2 ��  :ابتدايي و سيكل1

  493/0  42/0  5/41 ��  :ديپلم و فوق ديپلم2

  498/0  55/0  8/54 ��  ناسي و كارشناسي ارشد:كارش3

  1/0  01/0  1 ��  :دكتري و پزشك متخصص4

  گواهينامه
  : دارد1

L  

8/75  
76/0  429/0  

  2/24  : ندارد0

  وضعيت تاهل
  :متاهل1

M 

48  
48/0  500/0  

  52  :مجرد0

عبور مجاز

73%

عبور غير مجاز

27%
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  شغل

�  :كارمند1� 443/0  27/0  8/26  

418/0  23/0  5/22 ��  :شغل آزاد2  

268/0  08/0  8/7 ��  :بازنشسته3  

436/0  26/0  5/25 ��  .در حال تحصيل4  

290/0  09/0  3/9 ��  :خانه دار5  

251/0  07/0  8/6 ��  :بيكار6  

�  :پزشك7� 5/1  02/0  122/0  

  خودرو شخصي

  

  :دارد1

C  

55  
55/0  498/0  

  45  :ندارد0

تعداد دفعات 

يله سفر با وس

  نقليه شخصي

�  :كمتر از يكبار در ماه1� 5/27      

10 ��  :كمتر از يكبار در هفته2      

22 ��  :بيش از يكبار در هفته3      

10 ��  :يكبار در روز4      

30 ��  : بيشتر از يكبار در روز5      

مشكالت 

  جسماني

  :دارد1

D  

8/2  
03/0  164/0  

  2/97  :ندارد0

  سفر هدف

      3/23 ��  :كار1

      3/9 ��  :تحصيل2

      3/30 ��  :انجام امور شخصي3

      4 ��  :خريد4

      5/22 ��  :تفريح5

      8/10 ��  :ساير6

تجربه تصادف به 

  عنوان عابر

  :ندارد1

X 

3/89  

89/0 310/0 

  8/10  :دارد0
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پنهان، از تحليل عاملي  هايهاي اصلي متغيربراي تعيين مولفه

مولفه  41استفاده شد. به اين منظور،  SPSS24افزار اكتشافي در نرم

عامل اصلي متغير پنهان وارد نرم افزار شد. در  4به منظور تعيين 

ابتدا با بررسي هم بستگي بين متغيرها، متغيرهايي كه با هيچ يك از 

د كه در نداشتند، حذف شدن 2/0متغيرها هم بستگي بزرگتراز 

ي اصلي پنهان مورد تحليل مولفه 4مولفه براي ايجاد  35نهايت 

ها در آن مولفه بيشتر عاملي قرار گرفت متغيرهايي كه بار عاملي آن

 25عاملي، هاي وارده در تحليلبود. از مجموع پرسش 5/0از 

عامل اصلي  4ها به كمك پرسش در تحليل استفاده شد. اين پرسش

عامل مورد بررسي قرار گرفته  4ه در ادامه اين توضيح داده شد ك

عامل نخست تحت عنوان عدم قانون پذيري عابراست كه با  است:

كند. وجود اين ويژگي پرسش اين ويژگي افراد را مشخص مي 13

هاي تخلف رفتاري موجب بي قانوني و رفتارهاي پرخطر و انتخاب

ل را توضيح درصد از واريانس ك 8/18گردد. اين عامل آميز مي

پرسش  6عامل دوم، حواس پرتي و بي توجهي افراد را با . دهد مي

كند. افراد حواس پرت به طور ناخواسته خود را در مشخص مي

هاي معرض خطر قرار داده كه اين حواس پرتي منجر به انتخاب

درصد از واريانس كل  3/13گردد. اين عامل نادرست و پرخطر مي

ن عامل، روحيه خشونت آميز عابران را با دهد. سومي را توضيح مي

  دهد. روحيه خشونت آميز افراد موجب  پرسش توضيح مي 2

  هاي پرخطرتر قانوني و رفتارهاي پرخطر عابران و انتخاببي

 دهد. درصد از واريانس كل را توضيح مي 5/7گردد. اين عامل مي

اي هاين سه عامل عادات نامناسب عابران را توضيح داده و ويژگي

 دهند.ها در انتخاب گذرگاه را مورد بررسي قرار مي رفتاري پنهان آن

 4ها را با  چهارمين عامل رفتارهاي مثبت عابران و عادات مناسب آن

شود. اين رفتارهاي مناسب بر انتخاب عابران تاثير پرسش شامل مي

درصد از واريانس كل را توضيح  64/6خواهد داشت. اين عامل 

ظور بررسي پايايي عوامل و كفايت نمونه در انجام دهد. به من مي

استفاده شد. مطابق نتايج  KMOهاي اصلي از  آزمون تحليل مولفه

 حاصل از تحليل عاملي اكتشافي با چهار مولفه اصلي كه در جدول

به دست  922/0برابر  KMOقابل مشاهده است، مقدار  4شماره 

مقدار  7/0ادير باالي آمد كه با توجه به توضيحات در فصل قبل مق

آوري شده براي انجام تحليل عاملي است. كفايت تعداد نمونه جمع

به دست  782/0ضريب آلفاي كرونباخ نيز براي سواالت پرسشنامه 

است، نشان  7/0جايي كه اين مقدار بيشتر از آمده است كه از آن

   .پرسشنامه از پايايي مطلوبي برخوردار است دهد مي

  

  

  عادالت ساختاريمدل م -1- 5

متغير وابسته، انتخاب شيوه عبور عابر به هنگام گذر از عرض    

خيابان شهري در قزوين از ميان دو گزينه عبوري توجه به چراغ 

عابر پياده و عدم توجه به چراغ عابر است. متغيرهاي مستقل مدل 

متغيرهاي مشخصات فردي، متغيرهاي مربوط به عبور عابر و 

نشناختي فرد كه عادات نامناسب (عدم قانون پذيري، هاي روا ويژگي

عادات مناسب فرد را نشان  حواس پرتي، رفتار خشونت آميز) و

  باشند. متغيرهاي روانشناختي به عنوان متغيرهاي پنهان دهد، مي مي

متغيرها به عنوان متغيرهاي آشكار (مشاهده پذير) در  و ساير

  سازي وارد شدند. مدل

   

  تحليل عاملي اكتشافي . نتايج4جدول 

  شاخص  عامل
  يبار مولفه

  چهارم  سوم  دوم  اول

ابر
 ع

ي
ير

پذ
ن 

انو
م ق

عد
  

        531/0  رسيد؟كنيد و براي صرفه جويي در زمان به صورت مورب به پايان ميآيا شما از خط عابر شروع مي

        657/0  ا به آن طرف خيابان برسيد؟كنيد تآيا شما از البه الي وسايل نقليه كه در ترافيك ايستاده اند عبور مي

        618/0  كنيد؟كنيد و به محض سبز شدن از خيابان عبور ميآيا شما به چراغ عابر پياده توجه مي

        653/0  كنيد حتي اگر چراغ عابر پياده قرمز باشد؟آيا شما از خيابان عبور مي
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        680/0  كنيد؟بان عبور ميآيا شما براي صرفه جويي در زمان به صورت مورب از خيا

ي خيابان راه برويد تا بتوانيد در كنار دوستانتان در پياده رو باشيد و يا از كساني كه از آيا تا بحال شده از كناره

  كنند سبقت بگيريد؟تر حركت ميشما آهسته
509/0    

    

        689/0  آيا شما از خيابان عبور مي كنيد حتي اگر چراغ وسايل نقليه سبز باشد؟

        500/0  كنيد حتي اگر نزديك شما باشد؟آيا شما از عبور از روگذرها پرهيز مي

        547/0  كنيد حتي اگر مانعي جلوي ديد شما را بگيرد؟آيا شما از خيابان عبور مي

        551/0  ؟كنيدايستند، از خيابان عبور مياگر خودروها به سمت شما حركت كنند، با اين فكر كه براي شما مي

        646/0  كنيد؟جويي در زمان عبور ميآيا شما از مكان هايي كه براي عبور پياده مجاز نيست براي صرفه

        545/0  توانيد از پياده رو حركت كنيد؟كنيد در صورتي كه ميهاي مختص به دوچرخه عبور ميآيا شما از مسير

        508/0  عرض خيابان را بدويد؟آيا آيا تا بحال شده مواقعي كه عجله داريد 

ابر
 ع

تي
 پر

س
حوا

  

      541/0    كنيد؟آيا شما بدون نگاه كردن همراه با ديگر عابران پياده از خيابان عبور مي

      515/0    ايد را به ياد نياوريد؟آيا تا بحال شده مسيري كه چند دقيقه پيش از آن عبور كرده

      563/0    ه بر سر راهتان وجود دارد به علت حواس پرتي برخورد كنيد؟آيا تا بحال شده به عابران و موانعي ك

      658/0    آيا آيا تا بحال شده به قدري غرق در افكار شويد كه فراموش كنيد به تقاطع نگاه كنيد و بعد عبور كنيد؟

      673/0    تيد؟آيا آيا تا بحال شده بدون نگاه كردن از خيابان عبور كنيد زيرا مشغول صحبت با ديگري هس

      725/0    آيا شما در صورتي كه بخواهيد به كسي در آن طرف خيابان بپيونديد فراموش كنيد به خيابان نگاه كنيد؟

يز
 آم

ت
ون

خش
ه 

حي
رو

  
    745/0      ها فرياد بكشيد؟سوارها) خشمگين شده و سر آنها، دوچرخهعابران، رانندهآيا تا بحال شده نسبت به ديگران (

سواران) عصباني شده ايد و با تكان دادن ا از ديگر استفاده كنندگان (عابران پياده، رانندگان، دوچرخهآيا شم

  ايد؟ها نشان دادهدست اعتراض خود را به آن

    685/0    

ب
اس

 من
ت

ادا
ع

  

  527/0        كنيد؟دهد شما عبور كنيد تشكر ميآيا شما از راننده اي كه براي شما مي ايستد و اجازه مي

  722/0        كنيد؟روي ميآيا شما پياده

  677/0        كنيد؟روي ميآيا شما براي لذت پياده

  535/0        كنيد؟روي ميآيا شما معموال با همراه پياده
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  . متغيرهاي مورد استفاده در مدل5جدول 

نشانه   متغيرها  نام عامل

  متغير

  نوع متغير

ر پ
عاب

ي 
ير

پذ
ن 

انو
م ق

عد
ه 

ط ب
ربو

ي م
ها

ير
متغ

ده
يا

  

  متغير مشاهده پذير (نشانگر) ��   كنيد؟آيا شما براي صرفه جويي در زمان به صورت مورب از خيابان عبور مي

  هرگز -1اي: متغير رتبه

  به ندرت -2                        

  گاهي -3                        

  معموالً -4                        

  اكثر اوقات -5                        

  هميشه -6                        

آيا تا بحال شده از كناره ي خيابان راه برويد تا بتوانيد در كنار دوستانتان در پياده 

  كنند سبقت بگيريد؟تر حركت ميرو باشيد و يا از كساني كه از شما آهسته
 �! 

 ��   سايل نقليه سبز باشد؟كنيد حتي اگر چراغ وآيا شما از خيابان عبور مي

 ��   كنيد حتي اگر نزديك شما باشد؟آيا شما از عبور از روگذرها پرهيز مي
 ��   كنيد حتي اگر مانعي جلوي ديد شما را بگيرد؟آيا شما از خيابان عبور مي

ز اگر خودروها به سمت شما حركت كنند، با اين فكر كه براي شما مي ايستند، ا

  خيابان عبور مي كنيد؟
 �� 

آيا شما از مكان هايي كه براي عبور پياده مجاز نيست براي صرفه جويي در 

  زمان عبور مي كنيد؟
 �� 

توانيد آيا شما از مسير هاي مختص به دوچرخه عبور مي كنيد در صورتي كه مي

 ��   از پياده رو حركت كنيد؟

  مواقعي كه عجله داريد عرض خيابان را بدويد؟آيا آيا تا بحال شده 
 �� 

تي
 پر

س
حوا

ه 
ط ب

ربو
ر م

تغي
م

  

  !�   آيا شما بدون نگاه كردن همراه با ديگر عابران پياده از خيابان عبور مي كنيد؟

  

  متغير مشاهده پذير (نشانگر)

  

ياد آيا تا بحال شده مسيري كه چند دقيقه پيش از آن عبور كرده ايد را به 

 ��   نياوريد؟

آيا تا بحال شده به عابران و موانعي كه بر سر راهتان وجود دارد به علت حواس 

 ��   پرتي برخورد كنيد؟

تي
 پر

س
حوا

ه 
ط ب

ربو
ي م

ها
ير

متغ
  

آيا آيا تا بحال شده به قدري غرق در افكار شويد كه فراموش كنيد به تقاطع نگاه 

 !�   كنيد و بعد عبور كنيد؟
  هرگز - 1متغير رتبه اي:       

  به ندرت -2                        

  گاهي -3                        

  معموالً -4                        

  اكثر اوقات -5                        

  هميشه -6                        

كنيد زيرا مشغول صحبت با  آيا آيا تا بحال شده بدون نگاه كردن از خيابان عبور

�   ديگري هستيد؟ 

آيا شما در صورتي كه بخواهيد به كسي در آن طرف خيابان بپيونديد فراموش 

 ��   كنيد به خيابان نگاه كنيد؟

به 
ط 

ربو
ر م

تغي
م

ت 
شون

 خ
ار

رفت

ميز
آ

  

 آيا شما از ديگر استفاده كنندگان (عابران پياده، رانندگان، دوچرخه سواران)

  ها نشان داده ايد؟عصباني شده ايد و با تكان دادن دست اعتراض خود را به آن

  
 �� 

  

  متغير مشاهده پذير (نشانگر)

  متغير رتبه اي

يح
صح

ت 
ادا

 ع
 به

ط
ربو

ر م
تغي

م
  

دهد شما عبور كنيد آيا شما از راننده اي كه براي شما مي ايستد و اجازه مي

  كنيد؟تشكر مي
 � 

  

  پذير (نشانگر) متغير مشاهده

 �   كنيد؟آيا شما پياده روي مي  متغير رتبه اي

 !   كنيد؟آيا شما براي لذت پياده روي مي

  كنيد؟با همراه پياده روي مي آيا شما معموالً
 � 
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ذير
ه پ

هد
شا

ي م
ها

ر 
تغي

م
  

 1ا كد و مرد ب 0دهد. زن با كد اين متغير جنسيت افراد را مورد پرسش قرار مي

  نمايش داده شده است.
gender 

  متغير رتبه اي

  زن: كد صفر      مرد: كد يك

  باشد.اين متغير بيان كننده گروه شغلي كارمند مي
J1 

  

   J3  باشد.اين متغير بيان كننده گروه شغلي بازنشسته مي

   J5  باشد.اين متغير بيان كننده گروه شغلي خانه دار مي

ب
خا

 انت
ير

متغ
  

  

ي عبور با توجه به چراغ عابر پياده و عدم توجه به چراغ ير انتخاب نحوهمتغ

 عابر پياده

 �� 
  

 

  متغير مشاهده پذير

  متغير وابسته

  : عبور با توجه به چراغ عابر1متغير اسمي/ 

  : عبور بدون توجه به چراغ عابر2

دل
ر م

ن د
نها

ي پ
ها

ير
متغ

  

 �" پيادهمتغير توصيف كننده عدم قانون پذيري عابران 
 

  متغير پنهان

  متغير پنهان �"  متغير توصيف كننده حواس پرتي و بي توجهي عابران

  متغير پنهان �"  متغير توصيف كننده رفتار خشونت آميز عابران پياده

  متغير پنهان �"  عادات درست عابران پياده  متغير توصيف كننده

  متغير پنهان �"  نادرست عابران پيادهعادات   متغير توصيف كننده

 �#  خطاي اندازه گيري

…	#�� 
  متغير پنهان

  متغير پنهان �%,�%  خطاي ساختاري

  متغير پنهان �&  خطاي متغير وابسته
  

  شود. نمايش مدل حاصل مشاهده مي )4در شكل(

  

  . نمايش گرافيكي مدل ساخته شده4شكل 
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هاي  ها متغيرهاي مكرر در پرداخت مدليت پس از تالشدر نها

معناداري متغيرها با بازه اطمينان  .زير، متغيرهاي معنادار مدل شدند

ها و سطح درصد در نظر گرفته شد كه  برآورد استاندارد عامل 95

بيان  6شماره در جدول ي مورد استفاده ها در شيوه معنا داري آن

   .شده است

  ايج حاصل از مدل سازي معادالت ساختاري. نت6جدول 

  سطح معناداري  نسبت بحراني  خطاي استاندارد  برآورد استاندارد  برآورد  روابط

l10>----l5 181/2  993/0  302/0  227/7  ***  

l2>----l5  000/1  764/0        

l3>----l5  328/1  000/1  202/0  573/6  ***  

V21>----l1  000/1  702/0        

V18>----l1  711/0  490/0  078/0  110/9  ***  

V25>----l1  627/0  418/0  080/0  789/7  ***  

V26>----l1  857/0  741/0  063/0  535/13  ***  

V27>----l1  986/0  675/0  080/0  395/12  ***  

V34>----l1  869/0  730/0  065/0  353/13  ***  

V35>----l1  707/0  603/0  063/0  145/11  ***  

V42>----l1  784/0  614/0  069/0  326/11  ***  

V30>----l2  000/1  521/0        

V28>----l2  082/1  482/0  145/0  439/7  ***  

V33>----l2  988/0  506/0  128/0  694/7  ***  

V43>----l3  000/1  434/0        

V45>----l4  000/1  158/0        

V45>----ge  222/0-  196/0-  046/0  847/4-  ***  

V45>----l5  194/0-  147/0-  082/0  375/2-  ***  

V45>----J1  143/0  113/0  051/0  792/2  ***  

V45>----J3  000/1  478/0        

V45>----J5  169/0  087/0  078/0  158/2  ***  

V13>----l1  821/0  620/0  072/0  438/11  ***  

V41>----l2  323/1  724/0  139/0  511/9  ***  

V39>----l2  600/1  760/0  165/0  727/9  ***  

V38>----l2  346/1  713/0  143/0  440/9  ***  

V19>----l4  787/3  287/0  657/1  286/2  ***  

V8>----l4  000/1  062/0        

V5>----l4  335/2  153/0  073/1  177/2  ***  

V4>----l4 500/13  796/0  6/746  001/2  ***  
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هاي برازش مدل پرئاخته شده سازي به بررسي شاخص پس از مدل

. همان طور كه ار گرفتقرارزيابي مورد و مدل از اين جهت  است

نشان داده شد، در صورتي مدل قابل قبول   2شماره در جدول 

هاي قابل قبول است كه ضرايب به دست آمده از آن در محدوده

ها ارائه مقادير اين شاخص  7شماره  واقع شوند. در ادامه در جدول

  اند.ي قابل قبول واقع شدهشده است كه همگي در محدوده

  ص هاي برازش مدل. شاخ7جدول 

  برآورد  شاخص ها

CMIN/DF 924/2 

GFI 906/0 

AGFI 952/0 

CFI 803/0 

PNFI 663/0 

RMSEA 069/0  

  گيرينتيجه-5
، رفتار عابرين پياده با توجه به عادات پنهاني رفتاري پژوهشدر اين 

سازي گرديد. اين عادات پنهان در افراد به دو شاخه ها مدلآن
 دوادات نادرست تقسيم بندي شد. عالوه بر اين عادات درست و ع

گيرند، متغيرهاي هاي پنهان افراد را در نظر ميعادت كه جنبه
هاي شغلي نيز بر مشاهده پذيري از جمله جنسيت و برخي از گروه

انتخاب روش عبور عابر پياده از تقاطعات معابر شرياني شهري تأثير 
  اني در افراد عابر پياده گذارند. از جمله عادات نادرست پنهمي
توان به عاداتي چون حواس پرتي، رفتار خشونت آميز و عدم مي

هاي روان شناختي رعايت قانون نيز اشاره كرد. با شناخت ويژگي
توان از بروز ها ميعابران و سعي در ايجاد تسهيالت و محدوديت

توان ديگر بسياري از حوادث جلوگيري كرد. در اين رابطه مي
هاي پنهان مورد هاي روانشناختي افراد را به عنوان متغيرگيويژ

  مطالعه قرار داد و ديد جامع تري نسبت به موضوع پيدا كرد.
  خالصه اي از نتايج حاصل از اين پژوهش در ادامه آمده است:

كنند و تمايل ها به صورت غيرمجاز عبور ميمردها بيشتر از زن .1
 دهند.ه نشان ميكمتري به توجه به چراغ عابر پياد

هاي سني اغلب به صورت افراد مسن تر نسبت به ساير گروه .2
 كنند.مجاز از تقاطعات عبور مي

  افرادي كه سطح تحصيالت آنها كمتر از ديپلم و فوق ديپلم  .3
دهند. اين مي باشد، تمايل كمتري به عبور مجاز از خود نشان مي

ه به سطح است كه افراد هنگامي ك موضوعگر اين موضوع نشان
تر و رسند، تمايل بيشتري به عبور ايمنتحصيالت باالتري مي

رعايت قوانين دارند، بنابراين بيشتر به صورت مجاز از خيابان 
 كنند.عبور مي

افرادي كه گواهينامه دارند نسبت به افرادي كه گواهينامه ندارند  .4
  كنند.بيشتر به صورت مجاز عبور مي

متأهل ريسك پذيرتر هستند و بيشتر افراد مجرد نسبت به افراد  .5
 كنند.به صورت غير مجاز عبور مي

افرادي كه شغل آزاد دارند نسبت به سايرين در گروه هاي شغلي  .6
زيرا اين افراد معموالً  ،ديگر تمايل كمتري به عبور مجاز دارند

 افراد خطرپذيرتري هستند.

افرادي كه خودرو شخصي دارند نسبت به افرادي كه خودروي  .7
كنند خصي ندارند بيشتر به صورت مجاز از تقاطع عبور ميش

 زيرا بيشتر با خطرات ناشي از عبور غير مجاز آشنايي دارند.

عابراني كه مشكالت جسماني دارند بيشتر به صورت مجاز از  .8
كنند زيرا سرعت عبور در اين افراد نسبت به تقاطع عبور مي

تر بايد به چراغ افراد سالم كمتر است و براي حفظ ايمني بيش
 عابر توجه نمايند.

ي شخصي عابراني كه بيشتر از يك بار در روز از وسيله نقليه .9
كنند زيرا كنند، بيشتر به صورت مجاز از خيابان عبور مياستفاده مي

 ترند.به خطرات آن واقف

افرادي كه هدف سفر آنها كاري است، كمتر به صورت مجاز  .10
عابراني كه با اين هدف قصد عبور از تقاطعات كنند زيرا عبور مي

  مجاز احتمال عبور غير ،بنابراينعجله دارند، را دارند معموالً 
 شود.آن ها بيشتر مي

عادات نامناسب رفتاري مانند عدم قانون پذيري، حواس پرتي  .11
ي پرخطرتر براي عبور و روحيه خشونت آميز باعث انتخاب گزينه

 شود.مي

عادات مناسب رفتاري مانند پياده روي منظم با همراه يا بدون  .12
 همراه، لذت بردن از پياده روي بر انتخاب ايمن تأثير مثبت دارد.
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هاي در مدل معادالت ساختاري مشخص شد جنسيت، ويژگي .13
هاي دروني افراد كه شامل عادات مناسب و شغلي و ويژگي

 ي عبور تأثير دارد.تخاب نحوههاست، بر اننامناسب آن

  ي تحقيقپيشنهادها

سازي رفتار عابر پياده هنگام توان از نرم افزارهايي براي شبيهمي-

 عبور از عرض معابر شرياني شهري مانند ايمسان و ... استفاده كرد.

هاي از آن جا كه در اين مطالعه متغير وابسته انتخاب بين گزينه-

زم است كه مطلوبيت هر گزينه براي عبور ال ،بنابراين .عبوري است

هاي مختلف انتخاب توان از مدلبررسي گردد به همين منظور مي

گسسته نيز استفاده كرد و چون انتخاب تنها بايد بين دو گزينه مجاز 

 توان از مدل لوجيت دوگانه استفاده كرد.و غير مجاز باشد، مي

را بر روي رفتار  توان تأثير سيكل چراغ راهنمايي رانندگيمي-

پذير و همچنين تنوع سيكل در عابرين به عنوان يك متغير مشاهده

 هاي بيشتري را مورد بررسي قرار داد.محدوده

رفتار عابران در صورت وجود زيرگذر و يا پل عابر پياده به عنوان -

توان مورد بررسي قرار داد و نتيج يك گزينه عبوري را نيز مي

 ن پژوهش مقايسه كرد.حاصل از آن را با اي

توان موارد بيشتري از جمله تأثير روز و يا شب، وجود انواع مي-

كشي عابر پياده را مورد ها، وجود يا عدم وجود خطمحدوديت

 بررسي قرار داد.

سازي رفتار هاي روانشناختي براي مدلتوان از ساير مدلمي-

  عابران به هنگام عبور استفاده كرد.
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ABSTRACT 

Nowadays, safety of pedestrians and high rate of accidents which cause mortality and 

permanent injuries attract lots of attention. In Iran, 40 out of 100000 individuals die in 

traffic accidents on a yearly basis. 33% of traffic accidents are related to pedestrians. Most 

of these accidents happen when pedestrians cross the streets. Evaluating behavioral 

components of pedestrians crossing streets could be effective to comprehend these factors. 

The aim of this research is to identify significant factors that affect pedestrians' preference 

for choosing among various options to cross the streets.In this study has been tried to 

identify effective variable on pedestrians behavior. In order to recognize the variables, a 

questionnaire was conducted and finally gathered 400 questionnaires. Designed 

questionnaire includes evident variables and hidden characteristics of pedestrians behavior. 

In order to notice the hidden behavioral, exploratory factor analysis with varimax main and 

rotational components have been used and this part of processing was performed by spss.  

According to the results of structural equation model, hidden psychological variables 

divided in two groups of appropriate and in appropriate habits such as distractions and 

inattention of pedestrians, hasty pedestrians and violation morale. 

 
Keywords: Pedestrians, The Way of Crossing, Behavioral Variables, Arterial Roadways, 

Latent Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


