
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب گذرگاه عابرپیاده از دیدگاه شهروندان

امیررضا ممدوحی1، اعظم السادات حسینی2، هومن آل نوری3 

1- استادیار، عضو هیئت علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی حمل ونقل دانشگاه تربیت مدرس 

 2- دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل ونقل دانشگاه تربیت مدرس

3- دانش آموخته کارشناسی ارشد راه وترابری دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(

چكیده 

تصادفات ترافیکی عابرین پیاده خصوصًا در هنگام عبور از عرض معبر، از مشکالت عدیده سالمت عمومی شهروندان کالنشهرها بویژه در کشورهای 

رفتار  می دهند.  تشکیل  پیاده  عابران  را  رانندگی  تلفات  درصد   ٢3 و  تصادفات  درصد   3٠ از  بیش  نیز  ایران  در  می شود.  محسوب  توسعه  درحال 

عابران هنگام عبور از عرض خیابان، تحت تاثیر فاکتورهای متعددی از جمله خصوصیات فیزیکی مسیر، خصوصیات ترافیکی معبر، مشخصات 

روانشناختی و اجتماعی- اقتصادی فرد و هدف سفر است که در ایران برای جانمایی تسهیالت عابرپیاده، تنها به خصوصیات فیزیکی و ترافیکی 

مسیر توجه شده و خصوصیات فردی و روانشناختی مغفول مانده است. در این پژوهش، پس از استخراج عوامل موثر در انتخاب گذرگاه با بررسی 

مرور ادبیات، تعداد 87 پرسشنامه  شامل 19 متغیر با مصاحبه حضوری از شهروندان تهرانی در نواحی مختلف شرقی )میدان نبوت(، غربی )تقاطع 

آزادی- بهبودی، میدان توحید(، شمالی )میدان تجریش(، جنوبی )میدان شهدا( و مرکزی شهر تهران )تقاطع کریمخان- حافظ( جمع آوری شد و 

پس از اعتبارسنجی درمجموع تعداد 77 پرسشنامه معتبر با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفته و 8 عامل اصلی موثر بر 

رفتار عابران شناسایی شد. نتایج این تحلیل نشان داد، براساس نظرات شهروندان، عوامل روانشناختی همچون تبعیت از جمع، امنیت و ایمنی 

عابرین، عامل زمان و ریسک پذیری در انتخاب گذرگاه مناسب تاثیرگذار هستند. 

کلید واژه: عابرپیاده، گذرگاه، تحلیل عاملی اکتشافی،تصادفات 

1- مقدمه

در  جابجایی  و  تردد  در  پیاده  سفرهای  پررنگ  نقش  وجود  با 
پیاده روی  مناسب  تسهیالت  وجود  عدم  علت  به  اغلب  شهرها، 
زیرگذر  پیادگان،  تردد  حجم  با  متناسب  پیاده روهای  قبیل  از 
سالمت  ناایمن،  گذرگاه های  و  متناسب  و  مناسب  روگذرهای  و 
از 3٠  بیش  نیز  ایران  عابرین پیاده در معرض خطر می باشد. در 
پیاده  عابران  را  رانندگی  تلفات  درصد   ٢3 و  تصادفات  درصد 
آمار  بررسی  که  است  میزانی  به  خطر  این  می دهند.]1[  تشکیل 
و اطالعات تصادفات در بازه سالهای 1391 تا 1393 شهر تهران 
سوانح  متوفیان  میان  در  عابرین پیاده  درصدی   5٠ سهم  بیانگر 
ترافیکی می باشد.]2[ از اینرو، تفکر دوباره پیرامون احیای نقش 
عابرین پیاده در شهرها و ارائه تسهیالت مناسب به ایشان، عالوه 

موجب  شد،  خواهد  عابرین پیاده  تردد  ایمنی  سبب  که  آن  بر 
خواهد گردید تا شهروندان به استفاده از پیاده روی به عنوان یک 

روش تردد پایدار و دوستدار محیط زیست تشویق شوند. 

سوانح  متوفیان  میان  در  عابرین پیاده  عمده  سهم  به  توجه  با 
رانندگی، رویکرد مدیریت شهری در تهران و بسیاری از شهرهای 
کشور به سمت ارائه تسهیالت مناسب پیاده روی برای این بخش 
راستا،  این  در  است.  شده  معطوف  شهری  حمل ونقل  شبکه  از 
مدیران شهر تهران با تعریف طرحی با عنوان "خط سفید" سعی 
عابرین پیاده  به  مربوط  افقی  و  عمودی  عالئم  یکسان سازی  در 
و  طولی  تردد  برای  مناسب  تسهیالت  ارائه  و  شهرها  سطح  در 
عرضی ایشان داشته اند؛]3[ اگرچه در این طرح، اقدامات مثبتی 
براساس ضوابط  گذرگاه های همسطح مناسب  ایجاد  راستای  در 
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مدون صورت گرفته است، اما آنچه در این بین مغفول مانده است، 
بررسی نظرات عابرین پیاده به عنوان کاربران این تسهیالت و در 
انتخاب گذرگاه مناسب  راستای  ایشان در  تمایالت  نگرفتن  نظر 
می باشد. از سوی دیگر، گذرگاه های غیرهمسطح موجود در سطح 
شهرها نیز اکثرًا دارای کارآیی پایین تر از حد انتظار می باشند که 
از  می باشد.  کاربران  تمایالت  ننمودن  لحاظ  دلیل  به  امر  این 
اینرو، با توجه به کارآیی پایین پل های عابرپیاده و همچنین سهم 
عوامل  شناسایی  شهری،  معابر  در  عابرین پیاده  تصادفات  باالی 
موثر در انتخاب گذرگاه عابرپیاده از دیدگاه شهروندان، می تواند 
لذا در  باشد.  کارایی تسهیالت عابرپیاده مفید  افزایش  به منظور 
این پژوهش، پس از شناسایی عوامل تاثیرگذار در انتخاب گذرگاه 
مناسب با بررسی ادبیات، طی فرآیند پرسشگری از شهروندان در 
نواحی مختلف شهر تهران متغیرهای موجود، با استفاده از روش 
عوامل  مهمترین  و  شده  اولویت بندی  اکتشافی  عاملی  تحلیل 

طبقه بندی شدند.

چراغدار  تقاطع   1۶ در  عابرین پیاده  رفتار  مطالعات  بررسی 
عواملی  تاثیر  بیانگر  چین  کشور  نانجینگ  شهر  در  مختلف 
طول  جنسیت،  سن،  راحتی،  جمع،  از  تبعیت  ایمنی،  همچون 
گذرگاه و سرعت وسایل نقلیه می باشد. ]4[ حال آن که بررسی و 
بر  عالوه  آمریکا،  میشیگان  ایالت  در  عابرین  پیاده  رفتار  تحلیل 
راحتی،  همچون  عواملی  جمع،  از  تبعیت  عامل  نمودن  منظور 
صرفه جویی زمانی، موقعیت مقصد عابر، وجود چراغ راهنمایی 
و حجم وسایل نقلیه را نیز در نظر گرفته است ]5[ مطالعات مشابه 
در کشور انگلستان داللت بر تاثیر عوامل ایمنی، راحتی و سهولت 
عجله  ترافیک،  جریان  میزان  بار،  حمل  کودک،  وجود  عبور]6[، 
داشتن و وجود جزایر میانی]7[ در رفتار عابرین هنگام عبور از راه 
دارد. البته مطالعات ارزیابی کارایی روگذرهای عابرپیاده در کنیا 
عوامل دیگری همچون وجود دستفروشان، روشنایی پل عابر در 
شب، تبلیغات پیرامونی پل عابرپیاده و وجود پله برقی را نیز در 
انتخاب یا عدم انتخاب این نوع گذرگاه ها موثر می داند. ]8[ نمونه 
مطالعات انجام شده در خصوص رفتار عابرین پیاده در ایران نیز 
بیانگر تاثیر فاصله تا نزدیکترین گذرگاه ایمن، سرعت عملکردی، 
عرض و نوع کاربری]9[، امنیت بر روی پل های عابرپیاده و نصب 
می باشد.]10[  عابرپیاده  پل های  از  استفاده  میزان  در  برقی  پله 
در آیین نامه ها و ضوابط موجود داخلی، عوامل دیگری همچون 
حجم عابرپیاده، حجم وسایل نقلیه، سرعت وسایل نقلیه، فاصله 
تصادفات  سابقه  و  خیابان  عرض  ایمن،  گذرگاه  نزدیکترین  تا 
عابرپیاده  غیرهمسطح  و  همسطح  تسهیالت  جانمایی  برای  نیز 

منظور شده است. ]2,11[

2- روش پژوهش 

پیشینه  بر  مروری  براساس  موثر  معیار   19 شناسایی  از  پس 
تعدد  به  توجه  با  تا  است  گردیده  سعی  بخش  این  در  مطالعات، 
تمامی  جمع آوری  پرهزینه  و  وقت گیر  روند  همچنین  و  معیارها 
راستای  در  آن ها،  نمودن  منظور  و  تحلیل  دشواری  و  معیارها 
برداشته  گام  پراهمیت  عوامل  شناسایی  و  معیارها  اولویت بندی 
شود. از اینرو، پرسشنامه ای براساس طیف پنج نقطه ای لیکرت 
جمله  از  تهران  شهر  جغرافیایی  مختلف  نواحی  در  و  شده  تهیه 
میدان  بهبودی،  آزادی-  )تقاطع  غرب  نبوت(،  )میدان  شرق 
و  شهدا(  )میدان  جنوب  تجریش(،  )میدان  شمال  توحید(، 
کاربران  از  نفر  با 87  )تقاطع کریمخان- حافظ(  مرکز شهر تهران 
تسهیالت عابرپیاده مصاحبه حضوری و تصادفی انجام شده است 
که 1٠ پرسشنامه پس از پایش اولیه از روند تحلیل حذف گردید. 
نقاطی  تا  است  گردیده  سعی  پرسشگری  مناطق  انتخاب  در 
روگذر  )پل  عابرپیاده  تسهیالت  تمامی  وجود  با  که  شود  انتخاب 
عابرپیاده، گذرگاه  خط کشی شده عابرپیاده و امکان عبور مستقیم 
از عرض معبر( درک کافی از شرایط مختلف عبور از عرض خیابان 
فراوانی  تحلیل  از  خالصه ای  باشد.  داشته  وجود  کاربران  برای 
برخی از خصوصیات فردی و میزان اهمیت عوامل در جدول های 

1 و ٢ نمایش داده شده است.

جدول 1- نتایج تحلیل فراوانی برخی از خصوصیات فردی پاسخگویان

فراوانیتوضیحاتمتغیرردیف

سن1
5زیر 15 سال

1557 تا 45 سال
15باالی 45 سال

جنسیت٢
43مرد
34زن

گواهینامه3
58دارد
19ندارد

تحصیالت4

٢1دیپلم/ زیردیپلم
31فوق دیپلم/ لیسانس

فوق لیسانس/ دکتری 
عمومی

٢3

٢دکتری/پزشک متخصص
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2-1- تحلیل عاملی 

معیارهای  رتبه بندی  جهت  پرسشنامه ها،  جمع آوری  از  پس 
مذکور و تعیین الویت هریک از این معیارها از روش تحلیل عاملی 
اکتشافی استفاده شده است، که روشی چندمتغیره است و در آن 
بحث متغیرهای مستقل و وابسته مطرح نبوده و جزء روش های 
هم وابسته به شمار می رود که کلیه متغیرها در آن نسبت به هم 
آیا  که  می گردد  بررسی  همواره  روش،  این  در  هستند.  وابسته 
از  کوچکتری  مجموعه  به  را  متغیرها  از  زیادی  تعداد  می توان 
متغیرها تقلیل داد به نحوی که کمترین میزان ریزش اطالعاتی 
را شاهد بود؛ این روش، تکنیکی برای خالصه نمودن متغیرها در 

قالب چند عامل می باشد. ]1٢[

مقدار  تعیین  از  استفاده  با  نمونه ها  کیفیت  ابتدا  روش،  این  در 
که  صورتی  در  و  شود  بررسی  بارتلت  آزمون  در   KMO شاخص 

میزان این شاخص بزرگتر از ٠/5 باشد، نمونه مطالعاتی موردنظر 
این  در  بود.]13[  خواهد  تحلیل  انجام  برای  الزم  کفایت  دارای 
پژوهش همانطور که در جدول 3 نمایش داده شده است، میزان 
شاخص KMO برای 19 متغیر مورد مطالعه، برابر با ٠/۶31 است 
نوع  این  انجام  برای  کفایت الزم  برآورده شدن حداقل  بیانگر  که 

تحلیل در زمینه انتخاب گذرگاه مناسب عابرپیاده می باشد.

کرونباخ  آلفای  ضریب  از  عامل ها  اعتمادپذیری  بررسی  برای 
بین  درونی  همبستگی  نشان دهنده  که  می شود  استفاده 
 1 عدد  به  مذکور  شاخص  مقدار  هرچه  است.  اولیه  متغیرهای 
از  شده  پرسشگری  و  تعریف  اولیه  متغیرهای  باشد،  نزدیکتر 
همگنی بیشتری برخوردار است. مقدار آلفای کرونباخ در مطالعه 
جاری برابر ٠/71۶ به دست آمده است که از حداقل میزان مطلوب 
کافی  اعتمادپذیری  نشان دهنده  موضوع  این  است.  بیشتر   ٠/7

جدول ٢- میزان اهمیت متغیرهای موثر بر رفتار عابرپیاده در انتخاب گذرگاه مناسب

انحراف معیار امتیازاتمیانگین امتیازاتنام متغیرردیف
٢/7۶1/54حجم عابران در یک تسهیالت مشخص1
٢/۶31/۶٢تبعیت از جمع٢
3/۶31/33حمل بار سنگین3
3/781/٢1جریان ترافیک4
٢/581/71جزیره عابرپیاده5
3/491/٢4چراغ عابرپیاده۶
3/531/4۶روشنایی معبر7
3/91/3۶امنیت8
4/371/٠5ایمنی9

4/48٠/8٠سرعت وسایل نقلیه1٠
3/۶71/38فاصله از تسهیالت عابر11
3/581/35سهولت دسترسی به تسهیالت1٢
4/541پله برقی13
٢/8٢1/4٠صرفه جویی در زمان14
3/541/45عجله داشتن15
4/33٠/9۶همراه داشتن کودک1۶
3/451/5٠عرض خیابان17
٢/571/57سرپوشیده بودن پل عابر18
٢/551/44عرض پل عابر19

جدول 3- نتایج آزمون های آماری

مقدارنوع آزمونردیف
389/353مقدار تقریبی آزمون مربع خیآزمون بارتلت1

171درجه آزادی
٠/٠٠٠سطح معناداری

٢KMO ٠/۶31شاخص
٠/71۶آلفای کرونباخ3
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جدول 4- نتایج واریانس توضیح داده شده و مقادیر ویژه عامل ها

عامل
مقادیر ویژه اولیه

مقادیر ویژه عامل های استخراجی

بدون چرخش
مقادیر ویژه عامل های استخراجی 

پس از چرخش

واریانس کل
هر عامل

واریانس 
واریانس کلتجمعی

هر عامل
واریانس 
واریانس کلتجمعی

هر عامل
واریانس 
تجمعی

13/7٥٢19/7٤719/7٤73/7٥٢19/7٤719/7٤71/9٥71٠/3٠11٠/3٠1
٢1/9991٠/٥٢٢3٠/٢٦91/9991٠/٥٢٢3٠/٢٦91/79٢9/٤3٠19/731
31/7٤٠9/1٥٦39/٤٢٥1/7٤٠9/1٥٦39/٤٢٥1/7٦٦9/٢9٥٢9/٠٢٦
٤1/٤987/88٦٤7/31٠1/٤987/88٦٤7/31٠1/7٥79/٢٤838/٢7٤
٥1/3٥17/111٥٤/٤٢11/3٥17/111٥٤/٤٢11/7٢٦9/٠8٦٤7/3٦1
٦1/18٦٦/٢٤٠٦٠/٦٦11/18٦٦/٢٤٠٦٠/٦٦11/٥٥98/٢٠8٥٥/٥٦9
71/٠٢7٥/٤٠8٦٦/٠٦91/٠٢7٥/٤٠8٦٦/٠٦91/٥378/٠9٢٦3/٦٦1
8٠/97٥٥/13371/٢٠٢٠/97٥٥/13371/٢٠٢1/٤337/٥٤171/٢٠٢
9٠/9٠1٤/7٤٤7٥/9٤٦

1٠٠/779٤/1٠18٠/٠٤7
11٠/٦٥٤3/٤٤٤83/٤91
1٢٠/٥9٥3/1318٦/٦٢٢
13٠/٥٢٤٢/٢7٦89/38٢
1٤٠/٤٥٤٢/39٠91/77٢
1٥٠/٤1٢٢/1٦993/9٤٢
1٦٠/3٤٢1/8٠٠9٥/7٤٢
17٠/3181/٦7٤97/٤1٥
18٠/٢٦11/37398/789
19٠/٢3٠1/٢111٠٠

جدول5- ماتریس عامل ها پس از چرخش

عواملمتغیرها
12345678

حجم عابران در 

تسهیالت مشخص

0/8740/1370/0230/0030/098-0/0720/142-0/005

٠/117٠/٠٥8-٠/83٥٠/٠٥8٠/٠٥1٠/113٠/13٢٠/138افزایش عبور غیرمجاز
٠/٠٤7٠/8٥3٠/1٦9٠/1٠٤٠/٠3٤٠/1٤7٠/٠٠9٠/13٥حمل بار سنگین
٠/٠٠9-٠/13٦٠/٠8٠٠/3٢٢٠/٠8٢٠/19٤-٠/٢٠٥٠/7٠٦جریان ترافیک

٠/٢٢3٠/٠٢8-٠/٠1٢-٠/138٠/18٥-٠/٠٢٤٠/171٠/7٤٤جزیره عابرپیاده
٠/٠٠٦-٠/٠1٦-٠/٢17٠/19٦-٠/189٠/73٥٠/1٥٠-٠/٠٠3-چراغ عابرپیاده
٠/٠71٠/٢٢٤٠/1٢3-٠/118٠/٢٦٠٠/٥3٠٠/٤٥٢٠/٠1٦روشنایی معبر

٠/٠1٠-٠/٠13٠/٠٠٦٠/8٠٤٠/177٠/٠٥٠٠/٠٥٢-٠/٠٢٠امنیت
٠/٠٢1-٠/٠٤1-٠/33٠-٠/٠7٥-٠/٠٢٥٠/٠٦٢٠/339٠/٥71-ایمنی

٠/٠8٠-٠/٠٤7-٠/٢37٠/٥٤9٠/٠٢٥٠/٢89-٠/٢٥8٠/٢9٦سرعت وسایل نقلیه
٠/٠9٤-٠/٠٠9٠/٢37٠/٠٦٤٠/٠٠٢٠/771٠/٠٢٥٠/1٦3فاصله از تسهیالت عابر

٠/1٠٥٠/٠9٦-٠/1٠8٠/1٠٠٠/7٤3٠/1٠3-٠/٢98٠/٠٦سهولت دسترسی به تسهیالت
٠/٠8٤٠/٠٤7٠/3٢3٠/٥٢٢٠/1٥1٠/3٦9٠/33٦-٠/٠17پله برقی

٠/٠٤3٠/٠7٢٠/٠33٠/٠٥8٠/٠71٠/88٤٠/٠19٠/٠71-صرفه جویی در زمان

٠/٢77-٠/131٠/1٥٥٠/٦٥٦٠/٠٥1-٠/٢٥9٠/38٦٠/٢٢3عجله داشتن
٠/1٥٥٠/٠٠٢٠/٠٠٦٠/٠83٠/٠٥٤٠/1٠1٠/78٥٠/1٢٥-همراه داشتن کودک

٠/13٤-٠/1٠8٠/7٥1-٠/٠83٠/٠9٤-٠/197-٠/٢7٤٠/٢18عرض خیابان
٠/٠٢3٠/٠٤٦٠/8٠٦-٠/٠31-٠/17٠-٠/٠31٠/18٢-٠/13٢-سرپوشیده بودن پل عابر

٠/٠٠1٠/7٠1-٠/٠1٦-٠/173٠/17٠٠/119-٠/3٠7٠/٢٢1عرض پل عابر
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عامل های استخراج شده است. 

در این پژوهش از بین روش های گوناگونی که برای تحلیل عاملی 
استفاده می گردد، از روش تحلیل مولفه های اصلی استفاده شده 
 )M )ماتریس  همبستگی  ماتریس  طریق  از  همبستگی  و  است 
تبدیل یافته  متغیرهای  از  استفاده  با  ماتریس  این  شد.  ارزیابی 
تشکیل می شود و مقادیر ویژه )λi( و بردار ویژه )ei( آن محاسبه 
می گردد. در نهایت مقدار واریانس توضیح   داده شده توسط عامل 
از واریانس توضیح داده  i محاسبه می گردد که خالصه ای  اصلی 

شده و مقادیر ویژه در جدول 4 ارائه شده است.

2-2- اولویت بندی و گروه بندی معیارهای حاصل از پرسشنامه ها

نتایج تحلیل عاملی حاکی از آن است که متغیرها به هشت دسته 
از  درصد   71/٢٠ مجموع  در  دسته  هشت  این  که  شدند  تقسیم 
را  عابرپیاده  مناسب  گذرگاه  انتخاب  در  متغیرها  تغییرپذیری 
که در جدول 4 مالحظه می شود، در  توضیح می دهد. همانطور 
توضیح  تغییرات  بدون چرخش، سهم  استخراجی  بخش عوامل 
داده شده توسط هریک از عوامل تفاوت زیادی با یکدیگر دارد که 
از چرخش کاهش  این تفاوت در جدول عوامل استخراجی پس 
یافته است و این کاهش نسبت تغییرات، از ویژگی های چرخش 
واریماکس است زیرا تغییرات را میان عوامل به صورت یکنواخت 

توزیع می نماید. 

نتایج ماتریس عامل ها پس از چرخش به روش واریماکس، بارهای 
عاملی هریک از متغیرها را در هشت عامل نشان می دهد که در 
جدول 5 ماتریس عامل ها پس از چرخش نمایش داده شده است.

تمایل  میزان  می گردد  مشاهده   5 جدول  در  که  همانطور 
عابرین پیاده به عبور غیرمستقیم از عرض معبر با افزایش افرادی 
از  استفاده  و همچنین میزان  که در حال عبور غیرمجاز هستند 
یک تسهیالت خاص با مشاهده حجم عابرین پیاده ای که در حال 
استفاده از آن تسهیالت هستند در عامل اول جای گرفته اند که 
این عامل را می توان با عنوان "تبعیت از جمع" شناخت. از سوی 
از عرض معبر، عابرین پیاده همواره سرفاصله  برای عبور  دیگر، 

الزم بین وسایل نقلیه را مدنظر قرار می دهند.

حجم  از  متاثر  عابرین پیاده  تردد  برای  مناسب  زمانی  سرفاصله 
آنجایی  از  است.  عابرین پیاده  تردد  سرعت  و  وسایل نقلیه  تردد 
بار بر سرعت تردد عابرین پیاده تاثیرگذار  که حمل یا عدم حمل 
مناسب  "سرفاصله  عنوان  با  دوم  عامل  اینرو  از  می باشد،]14[ 

برای ترددعابرین پیاده" نامگذاری می شود.

چراغ  وجود  و  معبر  روشنایی  عابرپیاده،  جزیره  متغیرهای 
نیز  را  شده اند  گروه  هم  یکدیگر  با  سوم  عامل  در  که  عابرپیاده 
شناخت.  معبر"  سازی  ایمن  "تجهیزات  عنوان  تحت  می توان 
متغیر امنیت که هنگام مصاحبه حضوری با عناوین و مثال های 
وجود  عابرپیاده،  پل  روی  مزاحمت  ایجاد  امکان  چون  مختلفی 
در  دید  مانع  تبلیغاتی  تابلوهای  و  شب  در  پل  مناسب  روشنایی 
از عرض خیابان  احتمال وقوع سرقت هنگام عبور  و  طرفین پل 
و  عناوین  با  که  ایمنی  متغیر  همراه  به  گرفتند  قرار  سوال  مورد 
مثال هایی چون احتمال وقوع حادثه هنگام عبور از عرض خیابان 
همچنین  و  ارتفاع  دلیل  به  عابرپیاده  پل  ایمنی  عدم  از  ترس  و 
متغیر سرعت وسایل نقلیه با یکدیگر در عامل چهارم قرار گرفته 
"امنیت/ ایمنی"  با توجه به مرور ادبیات عامل  است را می توان 

تلقی نمود. 

متغیرهای فاصله از تسهیالت عابرپیاده )پل روگذر یا خط کشی(، 
برای  برقی  پله  وجود  و  مختلف  تسهیالت  به  دسترسی  سهولت 
پل عابرپیاده در عامل پنجم را نیز با توجه به تاثیری که بر میزان 
را  دارند  عابرپیاده  تسهیالت  با  راحت  تردد  و  آسان  دسترسی 
"سهولت دسترسی/ تردد" مطرح نمود.  می توان با عنوان عامل 
به دالیلی چون  از خیابان  به عبور غیرمجاز  پیاده  عابران  تمایل 
تاخیر در رسیدن به مقصد و همچنین تمایل به زودتر رسیدن و 
صرفه جویی در وقت را که در عامل ششم قرار دارد را نیز می توان 
تحت عنوان "عوامل زمانی" نامگذاری نمود. وجود کودک و عریض 
بودن معبر، تاثیر بسزایی در کاهش ریسک پذیری عابران و افزایش 
احتمال استفاده آنها از تسهیالت ایمن مانند پل عابرپیاده دارد 
لذا می توان از این متغیرها در عامل هفتم با عنوان "عوامل موثر 
سرپوشیده  نیز  هشتم  عامل  در  کرد.  یاد  عابر"  ریسک پذیری  بر 
به عنوان  پاسخ دهندگان  توسط  کرات  به  که  عابرپیاده  پل  بودن 
بارندگی و فصل گرما و  شرایطی مطلوب در فصل سرما و هنگام 
پل  عرض  همچنین  و  شد  عنوان  خورشید،  شدید  تابش  هنگام 
عابرپیاده را می توان تحت عنوان "راحتی عابرپیاده" تلقی نمود.

5- نتیجه گیری 

 77 از  حاصل  داده های  تحلیل  و  گردآوری  طراحی،  نتایج 
آن  از  حاکی  تهران،  شهر  از  مختلف  ناحیه   5 در  پرسشنامه 
سوی  از  عابرپیاده  گذرگاه  انتخاب  در  کلی  عامل  هشت  که  است 
شهروندان موثر هستند و می توان این عوامل را به صورت تبعیت 
از جمع، سرفاصله تردد مناسب برای عبور عابرپیاده، تجهیزات 
سهولت  عابرین پیاده،  ایمنی  و  امنیت  معبر،  ایمن سازی 
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و راحتی خالصه  تردد، عوامل زمانی، ریسک پذیری  دسترسی/ 
نمود. 

 ٢٠ تقریبًا  جمع  از  تبعیت  عامل  ویژه  مقادیر  جدول  براساس 
درصد از تغییرپذیری متغیرها را در رفتار عابران هنگام عبور از 
عرض خیابان، توضیح می دهند. که این مقدار در روش چرخش 
عامل ها تقریبا 1٠ درصد است. چراکه براساس روش واریماکس 
می شود.  توزیع  عوامل  میان  یکنواخت  بصورت  تغییرات 
مطالعاتی که تاکنون پیرامون عوامل موثر بر انتخاب گذرگاه های 
بررسی  به  را  خود  تمرکز  بیشترین  است  گرفته  صورت  عابرپیاده 
تجهیزات ترافیکی معابر و شرایط هندسی راه معطوف نموده اند، 
نتایج این مطالعه، متغیرهای روانشناختی  حال آن که براساس 
»ریسک پذیری«،  ایمنی«  و  »امنیت  جمع«،  از  »تبعیت  همچون 
بر  بسزایی  تاثیر  نیز  عبور«  جذابیت  و  زمانی«و«سهولت  »عامل 
رفتار عابران در انتخاب گذرگاه مناسب دارند و میزان تاثیرپذیری 
عابران از رفتار یکدیگر هنگام عبور از عرض خیابان، بویژه عبور 
است.  شده  شناخته  عامل  موثرترین  ایمن  گذرگاه  فاقد  نقاط  از 
شرایط  و  ترافیکی  مشخصات  اغلب  داخلی،  آیین نامه های  در 
گذرگاه های  طراحی  در  موثر  عوامل  تنها  عنوان  به  راه  هندسی 
عابرپیاده شناخته می شود که شاید بتوان در همین زمینه علت 
عدم استفاده مناسب از گذرگاه های همسطح و کارایی نامناسب 
گذرگاه های غیرهمسطح را دریافت. از اینرو، پیشنهاد می شود تا 
در صورت نیاز به انجام مطالعات در خصوص جانمایی تسهیالت 
پارامترهای  معابر شهری،  عابرپیاده در  و همسطح  غیرهمسطح 
و  ترافیکی  پارامترهای  راستای  در  نیز  فردی  و  روانشناختی 
با  بتوان  تا  گیرد  قرار  تدقیق  و  بررسی  مورد  راه  هندسی  شرایط 
افزایش استفاده از گذرگاه های موجود معابر امن تری برای تردد 

عابرین پیاده و وسایل نقلیه فراهم نمود.
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Identification and prioritization of Factors Affecting the Choice of Pedestrian Facili-
ties from the Citizen Perspective 

A.R.Mahmdoohi, A.S.Hosseini, H.Alenoori

Abstract
Pedestrians traffic accidents especially when crossing the toad, is one of the most important problems for me-
tropolises public health, especially in developing countries. Pedestrian accidents in Iran with more than 30 
percent of crashes and 23 percent of traffic fatalities have the major share of accidents and fatalities among 
road users. Pedestrian behavior when Crossing the street, is affected by several factors, including: road physical 
Characteristics, traffic characteristics, psychological and socio-economic characteristics of the citizens and the 
purpose of the trip. But generally the individual and psychological characteristics in order to locate pedestrian 
facilities is neglected in Iran. In this study, after the extraction of effective factors in selecting crossing, by 
the literature review, 87 interview questionnaire included 19 variables, in different parts of Tehran city East 
(Nabovvat Square), West (Azadi-Behboudi intersection, Tohid Square), North (Tajrish Square), South (Sho-
hada Square) and Center (Karimkhan- Hafez intersection) were collected. After validation, a total of 77 valid 
questionnaires were evaluated using factor analysis and 8 main factors influencing the behavior of pedestrians 
detected. Results based on the citizens opinions, indicated that the psychological factors, such as conformity, the 
security and safety of pedestrians, time factor and risk-taking are effective in selecting the appropriate crossing.

Keywords: pedestrian, crossing, exploratory factor analysis, accidents, facilities


