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فرشیدرضا حقیقی ،1شهرام عباسی2
از صفحه  33تا 56
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چکیده

امـروزه ایمنـی تـردد عابـران پیاده و نـرخ باالی تصادفات وسـایل نقلیه با عابران پیـاده که در

بشـتر مـوارد بـه فـوت یـا جراحـات دائمی منجر میشـود ،توجـه زیـادی را به خود جلـب کرده
اسـت؛ بررسـی مؤلفههـای رفتـاری عابـران پیـاده به هنگام عبـور از عـرض خیابـان ،میتواند در
شناسـایی عوامـل مؤثـر در بـروز ایـن تصادفـات مؤثـر باشـد .با توجه بـه اینکه بیشـتر مطالعات

ِ
تحقیقـات انجامشـده درزمینـة ایمنـی عابـر پیاده بـه خیابانهای مناطق شـهری مربوط بـوده و
و
تلفـات عابـر پیـاده ،درصد قابلتوجهی از تلفات تصادفـات در جادههای برونشـهری را به خود

اختصاص داده اسـت؛ درنتیجه ،این پژوهش به بررسـی رفتار عابران پیاده هنگام عبور از عرض

خیابـان و شناسـایی عوامـل مؤثـر بر رفتار آنهـا در جادههای برونشـهری پرداخته اسـت.

در ایـن پژوهـش ،دانشآمـوزان بهمنزلـة یکـی از آسـیبپذیرترین قشـرهای عابران پیـاده در

جادههای برونشـهری بررسـی شـدند .بدینمنظور در این پژوهش با اسـتفاده از روش آماری و
ِ
آموزان سـه مدرسـه ،در جادههای برونشـهری شهرسـتان
مطالعات میدانی ،از محل عبور دانش

محمودآباد استان مازندران ،فیلمبرداری و اطالعات الزم از طریق مشاهدات ویدئویی استخراج

شـد؛ سـپس سرفاصلة زمانی (سـرفاصله) قابلقبول عابران پیاده به هنگام عبور از عرض خیابان،

بهعنـوان یکـی از مهمتریـن عوامـل مؤثـر در ایمنـی عبـور ،بـا اسـتفاده از نرمافـزار  Spssو مدل
رگرسـیون چندمتغیرة خطی مدلسـازی شد.

نتایـج نشـان داد کـه فاصلـة وسـیلة نقلیة خط نزدیـک ،مرحله عبـور ،زمان عبور ،نوع وسـیلة

 .1استادیار گروه مهندسی راه و ترابری دانشگاه صنعتی نوشیروانی ،بابل( ،نویسنده مسئول.)haghighi@nit.ac.ir :
 .2کارشناس ارشد مهندسی راه و ترابری ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی ،بابل.
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ارزیابی عوامل مؤثر در ایمنی عبور دانشآموزان از عرض معبرهای برونشهری

نقلیه و تعداد مشـاهدات عابر در سـرفاصلة قابلقبول عابران پیاده تأثیر بسـزایی دارند .همچنین
بر اسـاس این پژوهش مشـخص شـد که عابران پیاده ،سـرفاصله را با توجه به فاصله از وسـایل

نقلیـه انتخـاب میکننـد و نـه بـا توجـه بـ ه سـرعت وسـایل نقلیـه .در انتهـا پیشـنهاد میشـود تـا
ادامـة مطالعـات در همیـن زمینـه و از دیـدگاه رانندگان و از نـگاه داخل خودرو انجام شـود و نیز

بررسـیهای جامـع در شـهرهای مختلـف و توزیع آمـاری -اجتماعی متعدد صـورت گیرد.

کلیدواژهها

ایمنـی عابر پیاده ،سـرفاصلة قابلقبول ،مدلسـازی رگرسـیون خطی ،جادههای برونشـهری

و تصادفات.

مقدمه

تلفـات نیـروی انسـانی ،بدتریـن پیامـد تصادفـات اسـت کـه هزینههـای گـزاف اجتماعی و

اقتصـادی آن ،اثـرات جبرانناپذیـری بـر جامعـه وارد کـرده اسـت .ازآنجاکـه تحقیقـات کمتـری

ت گرفته اسـت ،میتـوان از این
درزمینـة تصادفـات عابـران پیـاده نسـبت بـه سـایر عوامل صـور 

تصادفـات بهعنـوان بیماری فراموششـدة جامعه امـروزی نام برد .با توجه به اینکـه عابران پیاده

ِ
کاربـران راه هسـتند؛ بنابرایـن ایمنـی عابـران پیاده بهعنوان یکـی از مهمترین
از آسـیبپذیرترین
پارامترهـای ایمنـی حملونقـل جـادهای به شـمار مـیرود (روس ،پراسـس و مکشـین.)2004 ،1

ازدسـتدادن هریـک از اعضـای جامعـه ،امـری دردناک محسـوب میشـود کـه بعض ًا بــا اثرات

بسـیار منفـی در خانـواده و اطرافیـان نزدیـک شـخص متوفی همـراه میگردد.

با نگاهی به آمار تــصادفات عابران پیاده مــشاهده میشـود که اغلب حــوادثی کــه بــرای
عابران پیــاده رخ میدهــد ،معمــو ًال بـا تلفــات و یــا معلولیتهای جسمی همراه میشود .این

رویه برای کشورهای درحالتوسعه مانند ایران کــه بخش عمدهای از آن را قشر جوان تــشکیل

مــیدهند ،از اهمیــت قابلتوجهی برخــوردار اسـت .بر اسـاس آمار اتحادیة ایمنی حملونقل

اروپـا 2در سـال  2010میلادی ،تنهـا  13درصـد از همـة مرگومیرهـای ترافیکـی ایاالتمتحـده
1. Ross, Prassas and Mcshane
2. European Transport Safety Council
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آمریـکا بـه عابران پیاده مربوطبوده اسـت (اتحادیـه ایمنی و حملونقل اروپـا)2011 ،؛ درحالیکه

بـر اسـاس آمـار پزشـکی قانونـی ایـران در سـال  ،1392نسـبت تلفـات عابـر پیاده بـهکل تلفات

جـادهای 23/2 ،درصـد بـوده کـه ایـن مقدار در سـال  1393بـا اندکی کاهش به عـدد  22/3درصد
رسـیده اسـت؛ ایـن در حالـی اسـت کـه در بعضی از شـهرها مانند تهـران ،نیمی از درگذشـتگان
تصادفـات را عابـران پیـاده تشـکیل میدهنـد؛ ایـن شـرایط در مواقعـی حادتـر میشـود که عبور
عابـران پیـاده بـه سـنین دانشآموزان و شـرایط جـادة راههای برونشـهری و در محـل نزدیک به
مدارس حاشـیة راه مربوط باشـد.

بر اسـاس آمار پزشـکی قانونی در سـال گذشته 32 ،مورد تصادف منجر به فوت دانشآموزان

در اسـتان مازندران ،بین مدارس حاشـیة راه ثبت شـده اسـت .همچنین بر اسـاس آمار پزشـکی

قانونی 38 ،درصد از تلفات عابران پیاده در راههای برونشـهری اتفاق میافتد (سـازمان پزشـکی

مدنظر
قانونی ایران)1393 ،؛ با توجه به باالبودن سـرعت وسـایل نقلیه در راههای برونشـهری و ّ
قـراردادن ایـن نکتـه کـه در ســـرعت  30کیلومتر بر ســـاعت ،احتمـال آسـیبدیدگی عابر پیاده

کمتـر از  10درصـد اسـت ،برخـورد یـک وسـیلة نقلیه با سـرعت  80کیلومتر بر سـاعت بـا عابر،

بـ ه احتمـال قریببهیقیـن بـه فـوت عابـر منجـر واهد شـد (مرکز تحقیقـات حملونقـل پاریس،

ِ
تحقیقات انجامشـده درزمینة ایمنی عابر
)2006؛ همچنیـن بـا توجه به اینکه بیشـتر مطالعـات و
پیـاده مربـوط بـه خیابانهای درونشـهری مربوط اسـت ،میتوان نتیجه گرفت که بررسـی رفتار
عابـران پیـاده هنـگام عبـور از عرض خیابان و شناسـایی عوامل مؤثر بر رفتار آنهـا در جادههای

برونشـهری از اهمیـت ویژهای برخوردار اسـت.

در عمـل ،اثـرات متقابـل بین عابر و وسـایل نقلیه هنگامـی اتفاق میافتد که عابـران در عبور

از عـرض خیابـان در تقاطـع و یـا بیـن دو تقاطع باید سـرفاصلهای مناسـب را برای عبـور از بین
جریان ترافیک انتخاب کنند .سـرفاصله در ترافیک بهصورت ِ
زمان بین عبور دو وسـیلة نقلیه از

هـر ِ
خط اشـغالکنندة مسـیر عبور عابر اندازهگیری میشـود .هنگامیکه عابر پیـاده منتظر عبور از

عـرض خیابـان اسـت ،فواصل را مشـاهده میکند و بیـن پذیرش یا عدم پذیرش یک سـرفاصله

بـرای تأمیـن عبـوری ایمن تصمیم میگیـرد؛ بنابراین سـرفاصلة قابلقبول عابران پیـاده به هنگام
عبـور از عـرض خیابـان ،یکـی از مهمترین عوامل مؤثـر در ایمنی عبور عابران پیاده میباشـد که
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در ایـن پژوهـش ،مؤلفههـای تأثیرگذار بر آن موردبررسـی قرار گرفته اسـت.

بـا اسـتفاده از نتایـج ایـن تحقیـق میتـوان تسـهیالت بهتـر و ایمنتـری را بـرای مکانهایی

کـه سـرفاصلة کافـی بـرای عبور عابـر پیـاده وجود نـدارد ،طراحی کـرد؛ ً
مثلا میتـوان از مقادیر
سـرفاصلههایی که از این پژوهش به دسـت میآید ،در مکانیابی محل سـرعتکاهها و تابلوها،

قبـل از مـدارس حاشـیة راههـا اسـتفاده کـرد .همچنیـن نتایـج ایـن تحقیـق میتوانـد در کاهـش
تصادفـات وسـایل نقلیـه با عابـران پیـاده و ارائـة راهکارهایی بـرای افزایش ایمنی عابـران پیاده

مؤثر باشـد.

پیشینه تحقیق

مطالعـات زیـادی در مـورد مدلسـازی رفتـار عابـران پیـاده در عبـور از عـرض جادههـا در

ِ
مکانی
موردقبول زمانی و
کشـورهای مختلف انجام شـده اسـت .در پژوهشی در هند ،سـرفاصلة
ِ
عابران پیاده در اواسـط خیابانهای فاقد کنترل (بدون چراغ راهنمایی یا تابلوی ایسـت) بررسـی
شـد؛ نتایـج نشـان داد کـه احتمـال پذیـرش سـرفاصلة مکانـی بـا افزایش سـرعت وسـایل نقلیة
نزدیکشـونده ،کاهـش مییابـد؛ همچنین مشـخص شـد کـه عابـران در مواجهه با وسـایل نقلیة

کوچکتـر ،سـرفاصلههای کوچکتـر را هم میپذیرنـد .مقادیر سـرفاصلة  50و  85درصد زمانی

بـرای عابـران پیـاده بـه ترتیـب از  4/1تا  4/8ثانیـه و از  5تا  5/8ثانیه و مقادیر سـرفاصلة  50و 85
درصـد مکانـی ،بـه ترتیـب از  67تـا  79متـر و از  82تـا  95متر بوده اسـت .مقادیر سـرفاصلة 50

و  85درصـد در محـل ایـن پژوهـش ،کمتـر از مقادیـر گزارششـده در  HCM1بوده اسـت؛ این

نشـان میدهـد کـه عابـران پیـاده در کشـور هنـد ،رفتار تهاجمیتـر و پرخطرتـری دارند (پـاوار و
پاتیل.)2015 ،2

در پژوهـش دیگـری در مصـر ،رفتـار عابـران پیـاده بـا اسـتفاده از مدل رگرسـیون چندمتغیرة

خطی 3و مدل الجیت 4مدلسـازی شـد؛ نتایج تحقیقات نشـان داد که سرفاصلة قابلقبول عابران
1. Highway Capacity Manual
2. Pawar and Patil
3. Multiple Linear Regression
4. Binary Logit Model
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ِ
سـرعت وسـایل نقلیه ،تعداد تالش برای عبور ،حرکت میان وسـایل نقلیه و سـن عابران پیاده
ب ه
بستگی دارد (سـراگ.)2014 ،1

ِ
سـرعت نزدیکشـدن وسـایل نقلیه
در تایوان ،اثرات سـن ،سـرفاصلة زمانی ،زمان از روز و

در تصمیـم عابـران بـرای عبور از خیابان با روش شبیهسـازی بررسـی شـد؛ در ایـن پژوهش16 ،
نفـر از جوانـان و  16نفـر از افراد مسـن انتخاب شـدند .نتایـج این پژوهش همراسـتا با پژوهش

یانیس و همکاران )2013( 2نشـان داد که تصمیمات عبور عابر پیاده عمدت ًا به فاصله از وسـایل

نقلیـة ورودی وابسـته اسـت و نـه بهسـرعت وسـایل نقلیـه (لئـو و تانـگ .)2014 ،3در تحقیقات

مشـابه در کشـور هنـد بـرای ارزیابـی رفتار عبور عابـران پیاده از عـرض خیابان ،از روش شـبکة

عصبی و اسـتخراج اطالعات از طریق فیلمبرداری از محل عبور عابران پیاده اسـتفاده شـد .نتایج

این ارزیابی نشـان داد که متغیرهای سـن ،جنس و اسـتفاده از تلفن همراه ،نقش مهمی در رفتا ِر
عابـران پیـاده برای پذیرش سـرفاصله ندارنـد؛ درحالیکه مطالعـات یانیس و همـکاران ()2013

و حامـد )2001( 4نشـاندهندة نقـش مهم جنسـیت و سـن در رفتار عابـران پیاده بودهانـد .در این

مطالعه مشـاهده شـد که بهکارگیری تکنیکهای رفتاری مانند حرکت میان وسـایل نقلیه و تغییر

سـرعت حیـن عبور ،اثر جنسـیت و سـن را خنثی میکنند (کادالـی ،رادی و پرومـال.)2014 ،5

مدلسـازی رفتـار عبـور عابران پیاده ،هنـگام عبور از عرض خیابان توسـط کادالی و با هدف

بررسـی رفتـار عبـور عابـران پیـاده در اواسـط خیابانهـای کنترلنشـده (بـدون چـراغ راهنمایـی
یـا تابلـوی ایسـت) انجـام شـد .بـرای مدلسـازی سـرفاصلة موردپذیـرش عابـران پیـاده از مدل

رگرسـیون چندمتغیـرة خطـی و برای مدلسـازی تصمیم عبـور عابـران از مدل الجیـت دودویی

اسـتفاده شـد .نتایـج نشـان داد کـه ویژگیهـای رفتـاری ماننـد حرکـت میان وسـایل نقلیـه ،رفتار

راننـده و تعـداد تلاش برای عبور ،نقش مهمی در هنگام عبور از عرض خیابانهای کنترلنشـده
دارنـد .بـر اسـاس ایـن پژوهـش ،وقتی زمان انتظـار عابران در لبة پیـادهرو یا در میانـة راه افزایش

1. Serag
2. Yannis et al
3. Liu and Tung
4. Hamed
5. Kadali, Rathi and Perumal
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ارزیابی عوامل مؤثر در ایمنی عبور دانشآموزان از عرض معبرهای برونشهری

مییابـد ،عابـران پیـاده صبـر خود را از دسـتداده و این به اسـتفاده از سـرفاصلههای کوتاه برای
عبـور از عـرض خیابـان و دویـدن عابر منجر میشـود .معمو ًال نوع وسـیلة نقلیـه ،یک عامل مهم

در پذیـرش سـرفاصله اسـت؛ ولـی ایـن مطالعـه نشـان داد کـه عابـران ،سـرفاصله را بـا توجه به

سـرعت وسـایل نقلیـه میپذیرنـد کـه سـراگ ( )2014نیز ایـن امر را تأیید کـرده اسـت (کادالی و

وداگیری.)2013 ،1

در پژوهـش دیگـری کـه روی  243مـورد عبـور عابـر بـرای اندازهگیری سـرفاصلة قابلقبول

عابـران در اواسـط خیابانهـای شـهری ،بـا تصویربـرداری از محـل عبـور عابـران انجـام شـد؛

نتایـج نشـان داد کـه سـرفاصلة قابلقبـول عابران ،به فاصله از وسـیلة نقلیـه ،اندازة وسـیلة نقلیه،
پارکینگهـای غیرقانونـی ،جنسـیت و همراهداشـتن عابر هنـگام عبور بسـتگی دارد .همچنین در

این تحقیق مشـخص شـد که پذیرش سـرفاصله بهشـدت به فاصله از وسـیلة نقلیه بسـتگی دارد
و کمتـر بـ ه سـرعت وسـیلة نقلیه وابسـته اسـت؛ زیرا عابـر ،فاصله را بهتر از سـرعت تشـخیص

میدهـد (یانیـس و همـکاران.)2013 ،

محققان در کشـور نپال ،رفتار  400عابر پیاده را از طریق مشـاهده و پرسـشنامه مدلسـازی

کردنـد .نتایـج نشـان داد کـه عابران مـرد ،عابرانی که گروهی حرکت میکننـد ،عابرانی که به محل
ِ
عابـران تحصیلکـرده ،زمـان انتظـار کمتری داشـته و خطر بیشـتری را میپذیرند؛
کار میرونـد و
درحالیکـه عابرانـی کـه ً
قبلا درگیـر یـا شـاهد تصادف بـوده و یـا وسـایل نقلیة شـخصی دارند،

محتاطتـر بـوده و زمـان انتظـار بیشـتری دارند (دوکتا و شـاهی .)2012 ،2در پژوهشـی مشـابه در

آمریـکا ،تحلیـل رفتـاری عابـران پیاده نشـان داد که عابـران پیاده ترجیح میدهنـد از حرکت میان

وسـایل نقلیـه 3بهجـای منتظرمانـدن بـرای سـرفاصلههای طوالنـی برای عبـور از عـرض خیابان
اسـتفاده کنند (بریور 4و همـکاران.)2006 ،

در پژوهشـی در اردن ،رفتار  400عابر پیاده در خیابانهای جداشـده و جدانشـده مطالعه شد.

نتایـج حاصـل از ایـن مطالعه نشـان داد در مواردی که عابران بهصـورت گروهی حرکت میکنند،
1. Kadali, and Vedagiri
2. Devkota and Shahi
3. Rolling Gap
4. Brewer et al

39
رانندگان کاهش سـرعت میدهند و توقف میکنند .همچنین بر اسـاس این پژوهش ،بهطورکلی
رانندگان زمانی به توقف تمایل دارند که سـرعت کمی داشـته باشـند (حامد .)2001 ،با توجه به

مطالعـات ارائهشـده ،جمـعآوری دادههـا برای مدلسـازی رفتار عابـران پیاده در عبـور از عرض

کلـی اسـتفاده از فیلمبـرداری ،شبیهسـازی و نظرسـنجی اسـت کـه در
خیابـان ،دارای سـه روش ِ

ایـن پژوهـش از روش فیلمبـرداری بـرای جمعآوری دادهها اسـتفاده شـده اسـت .هـدف از این

پژوهـش ،فراهـمآوردن مدلی اسـت که بتواند مؤلفههای تأثیرگذار بر سـرفاصلة قابلقبول عابران

پیـاده را بهعنـوان یکـی از مهمتریـن عوامـل ایمنـی عبور عابران پیاده بررسـی کنـد .تحقیقاتی که
پیشتـر بـه آنها اشـاره شـد ،در ادامه درجدول  1ارائه شـده اسـت.
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نام نویسنده

پاوار و پاتیل

لئو و تانگ

ردیف

1

2

3

عنوان مطلب

جدول  .1مروری بر پیشینة تحقیق

سال

نتایج و پیشنهادها

کاهش احتمال پذیرش سرفاصلة مکانی با افزایش سرعت وسایل نقلیة نزدیکشونده،
مکانی قابلقبول عابران
سرفاصلة زمانی و
ِ
2015
پذیرفتن سرفاصلههای کوچکتر توسط عابران پیاده در مواجهه با وسایل نقلیة کوچکتر
پیاده در اواسط خیابانهای کنترلنشده

وابستهبودن تصمیم عبور عابران به فاصله از وسایل نقلیة ورودی ،اعتقاد  78درصد از
آنالیز خطر تصمیمات عبور عابران پیاده 2014
شرکتکنندگان به خطرناکتربودن عبور از جاده هنگام غروب آفتاب در مقایسه با زمان ظهر

خنثیشدن اثر جنسیت و سن با استفاده از تاکتیکهای رفتاری مثل حرکت میان وسایل
ارزیابی رفتار عبور عابر پیاده با استفاده از
2014
کادالی و همکاران
نقلیه و تغییر سرعت حین عبور از مسیر
شبکههای عصبی مصنوعی

5

6

سراگ

کادالی و وداگیری

یانیس و همکاران

7

وابستهبودن سرفاصلة قابل ِ
قبول عابران بهسرعت وسیلة نقلیه ورودی ،حرکت میان
مدلسازی رفتار عبور عابر پیاده در اواسط
 2014وسایل نقلیه ،تعداد تالش برای عبور ،پهنای عبور و سن عابران پیاده ،پذیرش سرفاصله
خیابانهای کنترل نشده
با توجه بهسرعت وسایل نقلیه و نه با توجه به نوع وسایل نقلیه

نقش مهم ویژگیهای رفتاری مانند حرکت میان وسایل نقلیه و تعداد تالش برای عبور
مدلسازی رفتار عبور عابران پیاده هنگام
 2013هنگام عبور از خیابانهای کنترلنشده ،پذیرش سرفاصله توسط عابران با توجه به
عبور از عرض خیابان با ترافیک مختلط
سرعت وسایل نقلیه

سرفاصلة قابل ِ
قبول عابران پیاده هنگام
عبور از عرض خیابان

دوکتا و شاهی

8

9

2012

اجازة عبور راحتتر رانندگان به کودکان و عابران سالخورده ،کاهش سرعت رانندگان
بررسی رفتار عابران پیاده هنگام عبور از
2001
در حالت عبور گروهی عابران ،تمایل به توقف رانندگان در سرعت کمتر
عرض خیابان

بررسی رفتار سرفاصلة قابل ِ
عبور از عرض خیابان با استفاده از حرکت میان وسایل نقلیه بهجای منتظرماندن برای
قبول عابران
2006
خالیشدن همة خطهای خیابان از وسایل نقلیه
پیاده

کمتربودن زمان انتظار و خطرپذیری بیشتر عابران مرد ،عابرانی که گروهی حرکت
ِ
عابران تحصیلکرده
میکنند ،عابرانی که به محل کار میروند و

وابستهبودن سرفاصلة پذیرفتهشده توسط عابران به فاصله از وسایل نقلیه ورودی،
اندازه خودرو ،پارک غیرقانونی خودروها ،جنسیت عابر پیاده و همراهداشتن عابران
2013
حین عبور ،وابستگی شدید تصمیمات عبور عابر پیاده به فاصله از وسایل نقلیه و نه به
سرعت وسایل نقلیه

مدلسازی رفتار عبور عابر پیاده

بریور و همکاران

حامد

4
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روش تحقیق

مدل آماری

رگرسـیون خطـی ،یکـی از فنـون پیچیـدة آمـاری بـرای دادههایی اسـت که معمو ًال در سـطح

سـنجش فاصلهای میباشـند .رگرسـیون خطی به دو صورت رگرسـیون خطی سـاده و رگرسیون
خطـی چندمتغیـره مطرح میشـود .رگرسـیون خطی سـاده بـه پیشبینی مقدار یک متغیر وابسـته

بـر اسـاس مقـدار یـک متغیر مسـتقل میپـردازد؛ اما رگرسـیون چندمتغیره روشـی بـرای تحلیل
ِ
مشارکت جمعی و فردی دو یا چند متغیر مستقل در تغییرات یک متغیر وابسته است .با استفاده

از رگرسـیون چندمتغیـره ،محقـق میتوانـد رابطـة خطـی موجود بیـن مجموعـهای از متغیرهای

مسـتقل بـا یـک متغیر وابسـته را به شـیوهای مطالعه کند کـه در آن ،روابط موجـود بین متغیرهای
مسـتقل نیز موردِمالحظه قرار گیرد .درمجموع ،هدف اصلی از کاربرد رگرسـیون چندمتغیره ،آن

اسـت که ترکیبی خطی از متغیرهای مسـتقل را بهگونهای ایجاد کند که حداکثر همبسـتگی را با

متغیر وابسته نشـان دهد.

درنتیجـه میتـوان از ایـن ترکیب خطی در جهت پیشبینی مقادیر متغیر وابسـته اسـتفاده کرد

و همچنین اهمیت هریک از متغیرهای مسـتقل را در پیشبینی موردنظر ارزیابی نمود (شـریفی

و نجفیزنـد)83 :1377 ،؛ لـذا در ایـن تحقیـق ،مدلسـازی تأثیر چند متغیر مسـتقل بـر روی یک

متغیر وابسـته (سـرفاصلة قابل ِ
قبول عابران) از روش مدلسـازی رگرسـیون چندمتغیرة خطی با
ِ
معادلة عمومی ( )1برای بررسـی سـرفاصلة قابل ِ
عابران پیاده انجام شـده اسـت.
قبول
()1

1-n

که در آن ( Gapسرفاصلة قابلقبول) متغیر وابسته 1X، 2X، 3X ، .... ،X ،متغیرهای مستقل

بـه شـرح جـدول ( β0 ،)1مقـدار ثابت و β 1-nها ضرایب رگرسـیون هسـتند .باید توجه شـود

که در صورتی میتوان از مدل رگرسـیون خطی اسـتفاده کرد که شـرایط زیر وجود داشـته باشـند:
» میانگین (امید ریاضی) خطاها صفر باشد؛

» واریانس خطاها ثابت باشد؛
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» مفروضات  1و  2بدین معنی اسـت که توزیع خطاها باید دارای توزیع نرمال باشـد که با
مقایسـة نمودار توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمال ،قابلبررسـی اسـت.

» بیـن خطاهـا مـدل همبسـتگی وجود نداشـته باشـد که برای بررسـی ایـن شـرط از آزمون
دوربین  -واتسـون اسـتفاده میشـود؛

» متغیـر وابسـته دارای توزیـع نرمـال باشـد کـه این امـر با اسـتفاده از آزمـون کولموگورف-
اسـمیرنوف قابلبررسـی است؛

» بیـن متغیرهای مسـتقل همبسـتگی وجـود نداشـته باشـد (دارای همخطی نباشـند)؛ برای
بررسـی نبـود همخطـی بیـن متغیرهـای مسـتقل ،از رواداری 1و عامـل تـورم واریانـس 2اسـتفاده

میشـود (مؤمنـی و قیومـی.)112 :1391 ،

الزم بـه ذکـر اسـت کـه تمامـی شـرایط پنجگانـة اسـتفاده از مدل رگرسـیون خطـی در بخش

یافتههـای تحقیق بررسـی شـدهاند.

محل موردبررسی :شهر محمودآباد

بـرای انتخـاب محـل موردمطالعـه از مـدارس دبیرسـتان شـهید غالمپـور ،راهنمایـی شـهید

رجایی ،هنرستان شهید رجایی ،هنرستان دکتر حسابی ،دبیرستان عالمه حلی ،دبیرستان بصیرت
و هنرسـتان مالصدرا که در حاشـیة بزرگراههای شهرستان محمودآباد اسـتان مازندران واق ع شده
بودنـد ،بازدیـد بـه عمـل آمد .از بیـن مدارس بازدیدشـده ،مـدارس دخترانة دبیرسـتان بصیرت و

هنرسـتان مالصدرا به دلیل اینکه بیشـتر دانشآموزان با سرویس مدرسـه به درب ورودی مدرسه

میآمدنـد و تعـداد دانشآموزانـی کـه از عـرض راه عبـور میکردنـد کـم بـود ،انتخـاب نشـدند.

پژوهـش حقیقـی و غالمنـژاد ( )1393دربـارة ارزیابـی ایمنی و خطر مدارس حاشـیة
بـر اسـاس
ِ

راههـا ،هنرسـتان شـهید رجایی و دبیرسـتان عالمـه حلّی دارای سـطح خطر خیلی زیـاد و تعداد
تصادفات معادل بیشـتر ،نسبت به سـایر مدارس شهرستان محمودآباد بودهاند؛ بنابراین هنرستان

شـهید رجایی و دبیرسـتان ّ
علمه حلّی به دالیل ذکرشـده و همچنین هنرستان دکتر حسابی که در
مجـاورت ایـن دو مدرسـه قرار داشـت ،بهعنـوان محل موردمطالعه انتخاب شـدند.

1. Tolerance
2.VIF
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محـل موردمطالعـه ،مقطعـی از یک راه شـریانی درجهیک (بزرگراه) اسـت که سـه دبیرسـتان

پسـرانة مجـاور هـم در حاشـیة آن واقع شـده اسـت .ایـن راِه دوطرفه بهسـیلة میانـهای به عرض

 3/2متـر جـدا شـده اسـت که در هر طـرف آن ،دو خط عبـور  4/5متری وجود دارد .در شـکل ،1
محـدودة موردبررسـی ،موقعیـت مـدارس و محـل نصب دوربین در گوگل ارث نشـان داده شـده

است.

شکل  .1محدودة موردبررسی در گوگل ارث

جمعآوری دادهها

بـرای اندازهگیـری دقیـق فاصلـه و سـرعت در مقطـع موردمطالعـه 120 ،متر از طـول جاده با

اسـتفاده از رنـگ بهصـورت مخفی عالمتگذاری شـد ،بهنحویکـه در فیلمها بـرای اندازهگیری
فواصـل ،قابلتشـخیص باشـد .در ایـن پژوهش ،نحوة رفتـار عابران پیـاده با اسـتفاده از دوربینی

بـا کیفیـت بـاال ( 30فریـم بـر ثانیـه) کـه در طبقة هفتم سـاختمان مشـرف بـر مقطـع موردمطالعه
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نصبشـده بـود ،ضبـط شـد .فیلمبـرداری از سـاعت  7:15تـا  8صبـح در سـه روز شـنبه نهـم،

یکشـنبه دهم و دوشـنبه یازدهم اسـفند  1393انجام شد که شـرایط آبوهوایی در طول روزهای
فیلمبـرداری ،صـاف و آفتابـی بوده اسـت.

استخراج داده

بر اساس تحقیقات گذشته در این پژوهش ،متغیرهایی که انتظار میرود سرفاصلة قابل ِ
قبول

عابران را تحت تأثیر قرار دهند ،به شـرح جدول  2بررسـی شـدند .ازآنجاییکه به نظر میرسـد

عابـر ،عبـور از هـر خـط را بهعنـوان یـک مرحلة عبـور مسـتقل در نظر میگیـرد (زوانـگ و وو،1

 ،)2011هر خط از مسـیر برای هر مورد ،جداگانه بررسـی شـد .همچنین هر تکعابر یا گروهی
از عابـران کـه باهـم از عـرض راه عبـور میکنند ،یک مورد در نظر گرفته شـد.

1. Zhuang and Wu

متغیر

مرحلة عبور

حرکت میان وسایل نقلیه ()Rolling Gap

تغییر مسیر عابر

تعداد مشاهدات عابر

اندازة مورد

حجم ترافیک

نوع وسیلة نقلیه

نحوة عبور عابر

سرعت عابر پیاده

سرعت وسیلة نقلیة خط نزدیک

سرعت وسیلة نقلیةخط دور

فاصلة وسیلة نقلیة خط نزدیک

فاصلة وسیلة نقلیة خط دور

سرفاصلة پذیرفتهشده

زمان انتظار

زمان عبور

توضیحات
خط دوم2:

اختالفزمانی بین لحظهای که عابر آمادة عبور از عرض خیابان است و لحظهای که
جلوی وسیلة نقلیه از خط مجازی عبور عابر میگذرد.

متر

کیلومتر بر ساعت

سرعت عبورکردن از عرض خیابان

راه رفتن0:؛ دویدن1:

سبک0:؛ سنگین1:

تعداد وسایل نقلیهای که از زمان رسیدن عابر به ابتدای یک خط تا زمان اتمام عبور از
آن از فاصلة  120متری به محل عبور عابر نزدیک میشوند.

تعداد عابران حین عبور

تعداد مشاهدات در خطوط مرزی برای سرفاصلة مناسب

تغییر مسیر عابر حین عبور از عرض خیابان

آیا زمانی که عابر در حال عبور از خط نزدیک است ،وسیلة نقلیهای در خط دور ،از
محل عبور عابر میگذرد؟

خط اول1:

جدول  .2معرفی متغیرهای مدل سرفاصلة قابلقبول

متر بر ثانیه

تعداد

خیر 0:بله1:

نوع متغیر واحد  /کد متغیر

گسسته

پیوسته
ثانیه

مدتزمانی که هر عابر در محدودة خطوط مرزی منتظر میماند تا یک سرفاصله را بپذیرد.
زمانی که طول میکشد تا عابر یک خط را طی کند.
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ارزیابی عوامل مؤثر در ایمنی عبور دانشآموزان از عرض معبرهای برونشهری

بـر اسـاس نتایـج پـاوار و پاتیـل ( )2015در بزرگراهـی در هنـد ،مقـدار سـرفاصلة  85درصد

مکانـی قابلقبـول بـرای عابـران پیـاده از  82تا  95متر متغیر بوده اسـت .همچنین با بررسـیهای
ِ

میدانـی مشـخص شـد کـه در فواصل بیشتـر از  120متـر ،عابران توجـه زیادی به وسـایل نقلیه
نداشـته و در عمل ،اندرکنشـی (درگیری) بین عابر و وسـایل نقلیه مشـاهده نمیشود؛ بنابراین در

ایـن پژوهـش ،عابرانـی که فواصل  120متر و کمتر را بهعنوان سـرفاصلة مکانی در نظر گرفتهاند،

موردبررسـی قـرار گرفتنـد .فیلمهـای ضبطشـده بهوسـیلة نرمافـزار  Trackerفریمبهفریـم

موردبررسـی قـرار گرفـت و مقادیر متغیرهای جـدول  2برای  318مورد عبو ِر مشاهدهشـده ،ثبت
شـد که یک مورد اسـتخراج داده از فیلم ضبطشـده در شـکل  2نشـان داده شـده اسـت.
شکل  .2یک نمونه استخراج داده از فیلم ضبطشده در داخل نرمافزار Tracker
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جدول  .3آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق

میانگین

میانه

متغیر

فاصلة وسیلة نقلیة خط نزدیک 76/09

75

زمان عبور

2/57

سرفاصلة قابلقبول

4/34

کمترین بیشترین مقدار  85درصد

2/57

1/03

5/33

3/23

4/19

1/4

9/77

5/9

20

120

112

یافتههای تحقیق

در ایـن پژوهـش ،مدل رگرسـیون چندمتغیرة خطی با اسـتفاده از متغیرهای درنظرگرفتهشـده

برازش داده شـده اسـت .هدف از برازش این مدل ،بررسـی تأثیر مؤلفههای مختلف بر سرفاصلة

قابلقبـول دانشآمـوزان به هنـگام عبور از عرض جادههای برونشـهری بوده اسـت.
بررسی فرضیة نرمالبودن متغیر وابسته

یکی از فرضیات مدل رگرسیون خطی این است که متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد تا

دراینصورت ،مدلسـازی انجام شـود .بدین منظور قبل از مدلسـازی از آزمون کولموگوروف-

اسـمیرنوف ( )KSبرای بررسـی این فرضیه استفاده میشـود؛ چون مقدار (sigسطح معناداری)

بیشـتر از  5درصـد اسـت ،نمیتـوان فـرض صفـر در ایـن آزمـون را  -کـه توزیـع نرمـال دادههـا
اسـت -رد کرد؛ بنابراین توزیع متغیر وابسـته (سـرفاصلة قابلقبول) نرمال است.
جدول  .4آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف (( KSسرفاصلة پذیرفتهشده

تعداد

میانگین انحراف معیار کولموگوروف -اسمیرنوف سطح معنیداری ()Sig

1/4179692 4/342170 318

1/049

0/221

ساخت مدل

بهمنظـور مدلسـازی شناسـایی عوامل مؤثر بر سـرفاصلة قابل ِ
قبول عابـران پیـاده از نرمافزار

 Spssو مدل رگرسـیون چندمتغیرة خطی مطابق معادلة عمومی ( )1اسـتفاده شـده اسـت .برای

جلوگیری از همبستگی بین متغیرهای مستقل (همخطی) و تأثیر منفی آن بر روی متغیر وابسته،
کمـی و از آزمون کای دو برای متغیرهای اسـمی
از آزمـون همبسـتگی پیرسـون برای متغیرهـای ّ

کمی ،متغیرهای سـرعت عابر
اسـتفاده شـد .با بررسـی نتایج مالحظه شـد که در بین متغیرهای ّ
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ارزیابی عوامل مؤثر در ایمنی عبور دانشآموزان از عرض معبرهای برونشهری

پیاده با زمان عبور عابر ،حجم ترافیک با زمان انتظار ،تعداد مشـاهدات عابر پیاده با زمان انتظار،

سـرعت وسـیلة نقلیة خط دور با فاصلة وسـیلة نقلیة خط دور ،سـرعت وسـیلة نقلیة خط نزدیک

با سـرعت وسـیلة نقلیة خط دور و فاصلة وسـیلة نقلیة خط نزدیک با سـرعت وسـیلة نقلیة خط

دور رابطـه داشـته و در بیـن متغیرهـای اسـمی نیز متغیر حرکت میان وسـایل نقلیه با متغیر نحوة

عبـور عابـر رابطـه دارد .از بیـن متغیرهایی که دوبـهدو باهم رابطه (هم خطی) داشـتند ،متغیرهای
سـرعت عابـر پیـاده ،حجـم ترافیـک ،زمان انتظار ،فاصلة وسـیلة نقلیة خط دور ،سـرعت وسـیلة

نقلیـة خط دور ،سـرعت وسـیلة نقلیـة خط نزدیک و حرکت میان وسـایل نقلیـه را به دلیل اینکه
ضریب همبسـتگی کمتری با متغیر وابسـته داشـتند ،حذف و سپس فرایند مدلسـازی با استفاده

مسـتقل باقیمانده انجام شـد .در مدل اولیه با اسـتفاده از نرمافزار مدلسـازی ،همة
از متغیرهای
ِ

متغیرها (بهجز متغیرهایی که باهم رابطه داشـتند) موردبررسـی قرار گرفتند؛ سـپس متغیرهایی که
تأثیـر ناچیـزی بر روی متغیر وابسـته (سـرفاصلة قابلقبول) داشـتند (سـطح معناداری بیـش از 5
درصد) از مدل کنـار گذاشته شدند که آمارههای توصیفی متغیرهای باقیمانده به شرح جدول 3

میباشد .در گام بعدی ،متغیــرهای باقیمانده از مرحلة قبل (متغیرها با تأثیر زیاد) مجدداً تحلیل

شدند و با توجه به نتایج خروجی نرمافزار ،مدل نهایی به شرح جدولهای  5تا  7استخراج شد.
جدول  .5ضرایب مدل اولیة رگرسیون چندمتغیرة خطی

نشانة متغیر

متغیر

Constant
STCROOS
TCROOS
GRSIZE
VETYPE
NOBSER

مقدار ثابت
مرحلة عبور
زمان عبور
اندازة گروه
نوع وسیله
تعداد مشاهدات

فاصلة وسیلة نقلیة
NDISTANCE
خط نزدیک

 PEDPACHANتغییر مسیر عابر
نحوة عبور عابر
HOWPASS

عامل
ضرایب
ضرایب
سطح
آمارة تی
رواداری تورم
استانداردنشده استاندارشده
( )t-valueمعنیداری
واریانس
()β
()Bi
0/004
0/000
0/000
0/664
0/018
0/019

-0/973
0/547
0/277
0/022
0/508
0/129

0/193
0/133
0/011
0/063
0/066

-2/927
5/619
3/721
0/435
2/375
2/362

0/546
0/501
0/960
0/929
0/831

1/832
1/994
1/041
1/077
1/203

0/047

0/918

26/907

0/000

0/554

1/805

-0/290
0/120

-0/041
0/034

-1/580
0/991

0/115
0/322

1/021 0/979
1/836 0/545
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جدول  .6ضرایب مدل نهایی رگرسیون چندمتغیرة خطی

عامل
ضرایب
ضرایب
سطح
آمارة تی
رواداری تورم
استانداردنشده استاندارشده
( )t-valueمعنیداری
واریانس
()β
()Bi

نشانة متغیر

متغیر

Constant

مقدار ثابت

-0/765

-2/745

0/006

STCROOS

مرحلة عبور

0/520

0/184

5/439

0/000

0/567

1/765

TCROOS

زمان عبور

0/231

0/111

4/084

0/000

0/867

1/153

VETYPE

نوع وسیله

0/497

0/061

2/342

0/020

0/942

1/061

NOBSER

تعداد مشاهدات

0/121

0/062

2/244

0/026

0/843

1/186

فاصلة وسیلة نقلیة
NDISTANCE
خط نزدیک

0/047

0/918

26/956

0/000

0/556

1/798

جدول  .7خالصة مدل

ضریب همبستگی چندگانه ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیلشده خطای معیار تخمین آمارة دوربین -واتسون
0/894

0/795

0/799

1/819

0/6415368

جدول  .8تحلیل واریانس رگرسیون

مدل

مجموع مربعات درجة آزادی میانگین مربعات آمارة  Fسطح معنیداری

رگرسیون

508/962

5

101/792

باقیمانده

128/410

312

0/412

کل

637/372

317

247/327

0/000

درنهایت ،مدل بهدسـتآمده بهصورت معادلة ( )2میباشـد .الزم به ذکر اسـت که بر اسـاس

مقادیـر سـتون  Biجـدول ضرایـب نمیتـوان نتیجـه گرفت متغیـری که ضریب بیشـتری (بدون

توجـه بـه عالمـت آن) دارد ،تأثیـر بیشـتری بـر متغیـر وابسـته دارد؛ زیـرا واحدهـای اندازهگیری

متغیرهـا در ایـن سـتون ،متفـاوت اسـت .بنابرایـن بـرای مقایسـه تأثیـر متغیرهـا سـتون ضرایب
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ارزیابی عوامل مؤثر در ایمنی عبور دانشآموزان از عرض معبرهای برونشهری

استانداردشـدة بتـا (بـدون توجـه بـه عالمت آن) بـهکار برده میشـود.
()2

GAP= 0/520* +-0/765 STCROOS + 0/231 * TCROOS + 0/497 * VETYPE +

0/121 * NOBSER + 0/047 * NDISTANCE

بـا توجـه بـه مقدار ضریب تعیین جـدول  79/9 ،7درصد از تغییرات متغیر وابسـته بهوسـیلة

متغیرهـای مسـتقل تبییـن میشـود .همچنیـن با توجـه به جـدول ،تحلیـل واریانس رگرسـیون و
مقـدار معنـاداری صفـر برای آزمـون  ،Fکل معادله رگرسـیون ،معنادار اسـت.

بررسی فرضیات مدل رگرسیون خطی

بهمنظور بررسـی اسـتقالل خطاها از یکدیگر ،از آزمون دوربین-واتسـون استفاده میشود که

انتظـار مـیرود ایـن آمـاره در بـازة  1/5تـا  2/5قـرار گیرد تا عدم همبسـتگی بیـن خطاها پذیرفته
شـود کـه بـرای مـدل فوق بر اسـاس جدول  ،7ایـن مقدار  1/819به دسـت آمده اسـت.

فـرض دیگـر در مـدل رگرسـیون خطـی ،نرمالبـودن توزیع خطاها اسـت .با مقایسـة نمودار

توزیـع فراوانـی خطاهـا و نمـودار توزیع نرمال ،مشـاهده میشـود که توزیع خطاهـا تقریب ًا نرمال

اسـت (مقـدار میانگین ارائهشـده بسـیار کوچـک و نزدیک به صفر بـوده و مقـدار انحراف معیار

 0/992نیـز نزدیـک بـه یک اسـت)؛ بنابرایـن میتوان رگرسـیون خطی را بـه کار برد.
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شکل  .3مقایسة نمودار توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمال

 =-1/98E-15ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 =0/992ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ

ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ

ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺷﺪﻩ ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ

شـرط عـدم همبسـتگی متغیرهـای مسـتقل (نبـود همخطـی) بـا اسـتفاده از رواداری و عامل

تـورم واریانـس موردبررسـی قـرار گرفت که در جدول ضرایب  6آورده شـده اسـت .همة مقادیر

رواداری بیشـتر از  0/2و همة مقادیر عامل تورم واریانس کمتر از  10هسـتند که نشـاندهندة نبود

همخطی بین متغیرهای مسـتقل اسـت (اوبراین.)2007 ،1

تفسیر نتایج مدل

نتایـج حاصـل از تحلیـل مـدل نشـان داد کـه از بیـن متغیرهای درنظرگرفتهشـده ،بـا توجه به

سـطح معناداری کوچکتر از  5درصد ،عواملی نظیر مرحلة عبور ،زمان عبور ،نوع وسـیلة نقلیه،
تعـداد مشـاهدات عابـر و فاصلة وسـیلة نقلیة خـط نزدیک ،بر سـرفاصلة قابل ِ
قبول عابـران پیاده

بـه هنـگام عبـور از عرض جاده تأثیرگذار هسـتند .ممکن اسـت نبود متغیر سـرعت وسـیلة نقلیه
بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در سـرفاصلة قابلقبول عابران ،غیرمنطقی به نظر برسـد؛ بااینحال
بایـد در نظـر داشـت کـه متغیر سـرعت به دلیل ایجاد همخطـی در مدل حذف شـد و بااینوجود

بهطور غیرمسـتقیم بر روی متغیر وابسـته اثرگذار اسـت؛ زیرا متغیر فاصله معنادار شـناخته شـده
1.1. O’Brien
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اسـت .همچنین نبود متغیر سـرعت وسـیلة نقلیه در مدل نهایی میتواند بیانگر این موضوع باشد
کـه عابـران پیـاده ،فاصلـه از وسـیلة نقلیه را بهتر از سـرعت وسـیلة نقلیـه برآورد میکننـد که این
نتیجـه با مشـاهدات یانیس و همـکاران ( )2013و لئو و تانـگ ( )2014نیز همخوانی دارد.

از جدول  6و سـتون ضرایب استانداردشـدة بتا میتوان مشـاهده کرد که فاصلة بین وسـیلة

نقلیـه و عابـر ،بیشـترین اثر را بر سـرفاصلة قابل ِ
قبول عابران پیـاده دارد ،بهطوریکه بـا افزایش 1

درصـدی مقـدار فاصلة وسـیلة نقلیة خـط نزدیک ،مقدار سـرفاصلة قابلقبول عابـران  91درصد
ِ
افزایـش مییابـد .بـه نظـر میرسـد کـه ایـن رابطه قابـلدرک اسـت؛ زیـرا در فیلمهـای ویدئویی

مشـاهدهشـده اسـت کـه عابرانی که هنـگام عبور از خیابان ،وسـایل نقلیه به آنهـا نزدیک بودند،
سـرفاصلة کمتـری را نسـبت بـه عابرانـی که وسـایل نقلیـه از آنهـا دور بودند ،پذیرفتهانـد که بر

اسـاس مشـاهدات آمـاری میتـوان افزایـش سـرعت و دویدن این عابـران را نیز مشـاهده کرد.

دومیـن عامـل مؤثـر بر سـرفاصلة قابلقبول عابـران ،مرحلة عبور عابران اسـت .برایناسـاس،

مشاهدهشـده کـه عابـران هنگام عبور از خط دوم نسـبت بـه زمانی که از خـط اول عبور میکنند،
سـرفاصلة بیشـتری را میپذیرنـد .سـومین عامـل مؤثـر بـر سـرفاصلة قابلقبـول ،زمـان عبـور از
عـرض خیابـان اسـت؛ بدینصـورت که با افزایش زمـان عبور از عرض خیابان مقدار سـرفاصلة

پذیرفتهشـده توسـط عابران افزایش مییابد .چهارمین عامل مؤثر بر سـرفاصلة قابلقبول عابران،

تعداد مشـاهدات عابر قبل از عبور بوده اسـت که با افزایش تعداد مشـاهدات ،مقدار سـرفاصلة

پذیرفتهشـده توسـط عابـران افزایشیافته اسـت .دلیل ایـن رفتـار را میتوان اینگونـه حدس زد
که عابرانی که تعداد مشـاهدات بیشـتری دارند ،در جسـتوجوی مخاطرات کمتری هسـتند و با

افزایـش تعداد مشـاهدات متوقعتر میشـوند.

درنهایـت عاملـی کـه کمتریـن اثر را بر سـرفاصلة قابلقبـول عابران پیاده داشـته ،نوع وسـیله

نقلیه بوده اسـت که همراسـتا با پژوهش یانیس و همکاران ( )2013عابران پیاده هنگام مواجهه

با وسـایل نقلیة بزرگتر سـرفاصلههای بیشـتری را انتخاب میکنند .کادالی و وداگیری ( )2013و

سـراگ ( )2014معتقدند که حرکت میان وسـایل نقلیه موجب کاهش اندازة سـرفاصلة قابلقبول

عابـران پیـاده میشـود ،درحالیکه این متغیر در این مطالعه بدون تأثیر معنادار شـناخته شـد.
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زمانی یک برنامة ایمنی ،مؤثر و کارآمد اسـت که روی راهحل یک مشـکل خــاص متمرکــز

باشـد؛ چراکـه در مقولـة ایمنـی راه ،برای سـاماندادن به تمام مشـکالت ،یـک راهحل کلی وجود
نداشـته و بـرای رسـیدن بـه راهکاری مؤثر باید مسـئله بهطور خاص موردتوجه قــرار گیـرد .در

همیـن راسـتا ،این پژوهش بـر روی رفتار عابران پیـاده (دانشآموزان) در جادههای برونشـهری
متمرکـز بـوده و بـرای مدارس دارای سـطح خطـر باال در شهرسـتان محمودآباد اسـتان مازندران

انجام شـد که برای شناسـایی عوامل مؤثر در سـرفاصلة قابلقبول دانشآموزان ،از مدل رگرسیون

چندمتغیـرة خطـی اسـتفاده شـد .نتایج نشـان داد که سـرفاصلة قابلقبـول ،به مرحلة عبـور ،زمان

عبور ،نوع وسـیلة نقلیه ،تعداد مشـاهدات عابر و فاصلة وسـیلة نقلیة خط نزدیک بسـتگی دارد.

در این پژوهش مشخص شد که عابران پیاده ،سرفاصله را با توجه به فاصله از وسایل نقلیه

انتخـاب میکننـد و نه با توجه بهسـرعت وسـایل نقلیه .دلیـل این رفتار را میتـوان اینگونه بیان
کرد که عابران پیاده فاصله را بهتر از سـرعت تشـخیص داده و بر اسـاس آن سرفاصله را انتخاب

میکننـد .همچنیـن بـر اسـاس دادههـای توصیفـی پژوهش مشـخص شـد کـه مقادیر سـرفاصله

 50و  85درصـد زمانـی بـه ترتیـب  4/19و  5/9ثانیـه و مقادیـر سـرفاصله  50و  85درصد مکانی

بـه ترتیـب  75و  112متـر بـوده اسـت .مقادیـر سـرفاصله  50و  85درصد در محـل این پژوهش
کمتـر از مقادیـر گزارششـده در  )2010( HCMبوده اسـت؛ این نشـان میدهد کـه عابران پیاده

(دانشآمـوزان) در ایـران رفتار تهاجمیتـر و پرخطرتری دارند .همچنین متغیرهای زمان عبور و
ِ
جدید مؤثر در مدل سـرفاصلة قابلقبول شـناخته شـدند.
مرحلةعبور بهعنوان متغیرهای

همانطور که نتایج نشـان داد ،فاصله از وسـایل نقلیه ،بیشـترین تأثیر را در مقدار سـرفاصلة

قابلقبـول عابـران پیـاده دارد .بدیـن منظـور بـرای افزایـش ایمنـی عبـور دانشآمـوزان و تأمیـن

فواصـل مناسـب بـرای عبـور از عرض خیابان ،پیشـنهاد میشـود سـرعتکاهها و تابلوهایی قبل

از محـل عبـور دانشآمـوزان نصـب شـوند تا با کاهش سـرعت وسـایل نقلیـه قبل از رسـیدن به
محـدودة عبـور دانشآمـوزان ،فواصـل بیشـتری برای عبـور فراهم شـود .همچنین بـرای کاهش

رفتـار تهاجمـی و پرخطـر دانشآموزان هنگام عبور از عرض خیابان ،پیشـنهاد میشـود با نصب
تابلوهای تبلیغاتی و برگزاری کالسهای آموزشی مبنی بر اینکه تصادفات عابران پیاده معمـو ًال
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بــا تلفــات و یــا معلولیتهای دائمی همراه اسـت؛ دانشآموزان را از خطرات عبور تهاجمی
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