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 چکیده

پذیرترین دسته کاربران راه در تصادفات ترافیکی هستند. عدم رعایت قوانین از جانب عابرین پیاده هم از  پیاده آسیب ینعابر

مهمترین عوامل تأثیرگذار در بروز  آورد. یکی ازهای شهری بوجود میها و تقاطعنظر ایمنی و هم از نظر ترافیکی مشکالتی را در راه

های گیهای روانشناسی و ویژهای شخصیتی عابر است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین مؤلفه، رفتار و ویژگی تخلفات عابر پیاده

یتی از سی و جمعدار( است. بدین منظور، اطالعات روانشناهای کنترل شده )چراغجمعیتی عابرین در بروز تخلفات توسط آنها در تقاطع

اج شد. همچنین جهت استخرآوری جمعدر یکی از تقاطعات شهر قزوین )تقاطع ولیعصر(با استفاده از پرسشنامه خوداظهاری نمونه  044

به شش  PCA 1های بدست آمده از پرسشنامه به روش برداری بصورت همزمان استفاده شد. دادهپارامترهای ترافیکی از روش فیلم

متغیر گسسته و پیوسته برداشت شد و  11ها محاسبه شد. در مجموع بندی شد و امتیازات هر پاسخگو از این مؤلفهطبقهمؤلفه اصلی 

نفر از عابرین پیاده که مرتکب تخلف  77ها نشان داد که از تحلیل دادهمدل لوجیت دوگانه به منظور بررسی تأثیر پارامترها ساخته شد. 

. همچنین شوندسهم بیشتری نسبت به زنان در تخلفات عابرین پیاده دارند و بیشتر مرتکب تخلف میدرصد  38/83شدند، مردان با 

درصد بیشترین سهم را در تخلفات  21/28سال با  13دهد که افراد با بازه سنی کمتر از توزیع فراوانی سن افراد متخلف نشان می

یج مطالعه نشان نتایابد. ن داد که با افزایش سن احتمال تخلفات نیز کاهش میصورت گرفته در این تقاطع دارا هستند. همچنین نتایج نشا

روی( نقش مؤثری را در تخلفات عابرین پیاده ایفا به پیاده مندعالقهداد که پارامترهای روانشناسی افراد )افراد قانون گریز و افراد 

نند و عالقه کروی میکنند و همچینن افرادی که روزانه کمتر پیادهکنند. به طوریکه افرادی که تعهدی نسبت به قوانین احساس نمیمی

 دهند. قرمز عابر پیاده را بیشتر از خود نشان می روی ندارند، احتمال تخطی از چراغچندانی به پیاده

 های اصلی، ویژگی روانشناسی، تحلیل مؤلفهعابرین پیاده تخلف، رفتار عابرپیاده، کلیدی: واژه های
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 مقدمه .5

شهری به درصد از سفرهای درون 1براساس آمار تنها  

درصد از  39گیرد. ولی با این وجود در صورت پیاده صورت می

شود. روی به عنوان مکمل سفر استفاده میتمامی سفرها از پیاده

روی نقش غیرقابل انکاری را در سفرهای از این رو مد پیاده

. [Litman, 2003]شهری به خود اختصاص داده استدرون

 تصادفات بررسی به ای مقاله در (،7931) همکاران و صفارزاده

 پرداخته آنها بهبود ایمنی راهکارهای ارایه و ایران در پیاده عابران

 درصد نظیر عواملی که است این از حاکی اولیه هایاند. بررسی

 هندسی هایشاخص عابر، لباس عابر، رنگ و راننده هوشیاری

 میزان و رانندگی ساعات نقلیه، وسیله عاداب و سرعت مسیر،

 مؤثر بسیار تصادفات میزان بر  ...و تحصیالت

. [Saffarzadeh, Hasanpour and Abdi, 2011]هستند

بخشی از این تصادفات ناشی از تخلفاتی است که از طرف 

گیرد. عابرین پیاده به عنوان یکی از عابرین پیاده صورت می

فی از جمله دالیل شخصی، ترافیکی، کاربران راه به علل مختل

محیطی به نقض چراغهای راهنمایی و عبور ناامن از راه اقدام 

. .]Koh, Wong and Chandrasekar, 2014[کنند می

پیاده با انجام برخی رفتارهای پرخطر باعث ایجاد ناامنی عابرین

شوند. متخلفین به طورخاص، برای خود و سایر کاربران راه می

 نقلیه درخطر بیشتری در مواجهه با برخورد وسایل در معرض

 گریزگاهی وجود عوامل پنهانی مثل قانونها هستند. این محیط

بودن فرد، پرخاشگر بودن فرد و... در ایجاد این خطاها و تخلفات 

جاده ایمن وابسته به رفتار کاربران راه دارد که تحت نقش دارد. 

باشد. بنابرین درک ها میها، اعتقادات و درک آنتأثیر نگرش

ات و اعتقادات آنها به درک رفتار ترافیکی کمک خواهد کرد. رنظ

عالوه بر این درک و نظرات کاربران راه درمورد حمل و نقل، 

ها کنترل در فهم نیاز کاربران به منظور بهبود ایمنی راه و شاخص

]artreS ,کردالی ترافیکی کمک خواهد مهای اعسیاست

]and Zeisser, 2007, 2011, Zumbo.. 

با توجه به اینکه در مطالعات کمتر به بررسی عوامل 

روانشناختی دخیل در تخلفات عابرین پیاده به طور همزمان با 

سایر پارامترها پرداخته شده است؛ در این پژوهش به بررسی این 

 های روانشناسیمنظور شاخص به اینمقوله پرداخته شده است. 

آوری و پارامترهای ز طریق پرسشنامه جمعو جمعیتی افراد ا

پنهان با توجه به متغیرهای آشکار پرسیده شده در پرسشنامه با 

و  3های اصلی و دوران وارمیکساستفاده از روش تحلیل مؤلفه

تحلیل عاملی اکتشافی بدست خواهد آمد. به منظور بررسی تأثیر 

رها بر متغی متغیرهای پنهان شناسایی شده به طور همزمان با سایر

روی تخلفات عابرین پیاده مدل انتخاب گسسته )مدل لوجیت 

شود و همچنین میزان تأثیرگذاری پارامترهای دوگانه( استفاده می

های ساخته شده سنجیده های برازش مدلپنهان بر روی شاخص

 خواهد شد.

 مرور ادبیات .4

 انسانی برای بررسی عوامل 3172و همکارانش در سال  دمز

 کلی رفتارهای مربوط به طور به و قرمز چراغ نقض با باطارت در

دار در فرانسه تحقیقی را انجام پیاده چراغعابر گذرگاه در ایمنی

 شش در واقع شهری پیادهعابر گذرگاه دادند. با حضور در پانزده

آوری اطالعات پرداختند. با مدل مختلف به جمع دارچراغ تقاطع

 ا تجزیه تحلیل کردند. در مقایسهرگرسیون لجستیک اطالعات ر

عبور،  حال در و از عبور قبل که مشخص شد نگاه اهداف بین

 چراغ. عبور هکنند تا بترافیک نگاه می سمت بیشتر به پیادهعابرین

 حین و قبل ترافیک نگاه کردن به مثبت با رابطه قرمز چراغ از

 دنوید قبیل از حال عبور در پرخطر رفتارهای با دیگر و عبور،

 .] et al.Dommes 5201[عبور مورب دارد  و

های راهنمایی در یو و همکاران در بررسی تاثیر چراغبرسی

 نتیجه گرفتند که نوع 3173پیاده در سال عبور خطرناک عابرین

 زهمعکوس، اندا شمارش پیادهعابر پیاده، سیگنالسیگنال عابر

ر و حداکث یادهپعابر هایجریان جنسیت، سن، پیاده،گروه عابر

 برای لجستیک رگرسیون مدل در توجهی قابل انتظار، تأثیر زمان

 .] et al.Brosseau [2012 داشت عوامل موثر شناسایی

در ایاالت متحده  3172تویسک و همکارانش در سال 

 دو گروه در تخلفات و خطاها ای را با هدف بررسی نقشمطالعه

آمریکا انجام دادند. ساله در  73-76 گروه ساله و 79-73سنی 

بدست آمد. هدف بررسی  پرسشنامه از مطالعه این برای هاداده

خطاها بود. نتایج نشان داد که  رفتار خطرناک شامل تخلفات و

سنی  هگرو برای .کندبینی میتصادفات را پیش خطرناک رفتار

 در .وابسته است مداخله تصادفات افزایش خطاهای به تر،جوان

 حالی در اند،تصادفات کنندهبینیخطاها پیش تر تنهاسنی باال گروه

ریزن .] et al.Twisk [2015کننده نیستندبینیتخلفات پیش که
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و همکاران در مطالعه خود به منظور بررسی و مرزبندی دو نوع 

اختالل در رانندگان با خاستگاه روانشناسی متفاوت، پرسشنامه 

DBQ9 رار دادند. این دو اختالل را برای اولین بار مورد استفاده ق

راننده  235خطاها و تخلفات بودند که در قالب این پرسشنامه 

های داده شده سه عامل مورد پرسش قرار گرفت. از میان پاسخ

خطر استخراج اصلی تخلفات، خطاهای خطرناک و خطاهای بی

خطر شدند. نتایج نشان داد که زنان بیشتر به انجام خطاهای کم

. همچنین آنها معتقد بودند که تخلفات بیشتر متأثر از تمایل دارند

عوامل اجتماعی و انگیزشی بوده در حالیکه خطاها ارتباط 

] Reasonهای پردازش اطالعات در فرد داردبیشتری با ویژگی

1990] et al.. ای پرسشنامه 3179در سال  گرانیه و همکاران

ه پیاده در همسوال به منظور بررسی رفتار عابرین 61مشتمل بر 

 371مرد و  733نفر ) 969مطالعه بر روی  سنین تدوین کردند. 

 31 در این مطالعهسال صورت گرفت. 15-72زن( در بازه سنی 

با دوران و  PCA6 به وسیله روش مؤلفه اساسی استخراج شد که

چهار فاکتور خطا، اشتباه، رفتار در  2وارمیکس عمودی

. در این مطالعه افراد داده شدقرار پرخاشگرانه و رفتار مثبت 

سال بیشترین رفتار مثبت را از خود نشان  62-92دارای 

در . [Granie, Pannetier and Guého, 2013]دادند

ای که زنگ و همکاران با هدف ارزیابی ایمنی عابر پیاده مطالعه

از یک مقطع چراغدار پرداخته شد شبیه سازی حرکت عابر پیاده 

گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که  در تردد عرضی صورت

مسیر حرکت عابر پیاده با مشخصات هندسی تقاطع مورد بررسی، 

مبدا و مقصد حرکت، موقعیت عبور در هر لحظه و چگالی سایر 

های کاربران راه در ارتباط است. مقایسه نتایج مدل با داده

برداشت شده نشان داد که خروجی مدل عالوه بر خط سیر عابر، 

نقاط تداخل با خودروهای درحال گردش به چپ را نشان 

کوه و همکاران در پژوهشی . ] et al.Zeng [2013دهدمی

 دار، هفتهای چراغپیاده در گذرگاهجهت ارزیابی رفتار عابرین

دار عابرپیاده را بررسی کردند، آنها با تصویربرداری گذرگاه چراغ

و با استفاده از مدل آوری اطالعات پرداختند ویدئویی به جمع

لوجیت دوگانه تجزیه و تحلیل اطالعات را انجام دادند. طبق 

 اهپیاده همرعابر نتایج حاصل از پژوهش آنها مشخص شد که اگر

کند. تنها است کمتر تخلف می که زمانی به داشته باشد نسبت

 پیادهعابرین حضور .مردان است از تخلف زنان کمتر احتمال

های میل فرد برای تخلف از سیگنال ویر متخلف دیگر بر

] Koh, Wong and دارد توجهی قابل اثر ترافیکی

]Chandrasekar, 2014 .عابرین  رفتار مطالعات بررسی

 کشور نانجینگ شهر در مختلف چراغدار تقاطع 73 در پیاده

 راحتی، جمع، از تبعیت ایمنی، عواملی همچون تاثیربیانگر چین

 وسایل نقلیه سرعت و گذرگاه طول جنسیت، سن،

 .] et al.Zhou [2013میباشد

ن رفتار عابریبا توجه به مطالعات صورت گرفته در زمینه 

ها و رفتارهای عابرین پیاده پیاده نشان داده شده است که نگرش

در ایجاد راه خطرناک و همچنین باال بردن ریسک خطرات مؤثر 

اوت فراد متفاست که این رفتارها با توجه به جنسیت و سنین ا

خواهد بود. هدف این مطالعه شناسایی عوامل پنهان )رفتاری و 

نگرشی (مؤثر در رفتار عابرین پیاده در مواجهه با قوانین راهنمایی 

 با متغیرهای اجتماعی و فردی است.رانندگی همزمان 

 شناسی روش .9

ها بیان شده و سپس آوری دادهدر این بخش نحوه جمع

های انتخاب های اصلی و مدلحلیل مؤلفه)ت روش انجام مطالعه

های برازندگی مربوط به تحلیل بیان و سپس شاخص گسسته(

های انتخاب گسسته بیان خواهد همچنین مدل های اصلی ومؤلفه

 شد.

 ها آوری دادهنحوه جمع 9-5

هدف این پژوهش شناسایی توامان پارامترهای جمعیتی، 

تردد  پیاده هنگامابریناجتماعی و روانشناسی افراد بر تخلفات ع

منظور گذرگاه ولیعصر در دار است. بدینهای چراغاز گذرگاه

شهر قزوین با توجه به عبور تعداد باالی عابرین پیاده و کاهش 

ها و همچنین به دلیل وجود دوربین آوری دادهدر زمان جمع

دار عابرپیاده به منظور نظارتی در تقاطع به عنوان تقاطع چراغ

مطالعه انتخاب شد. با توجه به ماهیت مطالعه، به منظور انجام 

ها، دو روش پرسشنامه و مشاهده )از طریق آوری دقیق دادهجمع

فیلمبرداری( انتخاب گردید. در روش پرسشنامه پارامترهای 

و همچنین پارامترهای روانشناختی با استفاده  3اجتماعی-جمعیتی

آوری گردید. به ( جمعPBS1از پرسشنامه رفتار عابرین پیاده )

طور همزمان با استفاده از فیلمبرداری پارامترهای رفتاری و 

های برداشت شده آوری گردید. تعداد نمونهترافیکی فرد، جمع

ها مورد بود که با استخراج داده 613با توجه به محدودیت زمانی 
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ها برای تحلیل مورد ها با توجه به صحت دادهمورد از نمونه 611

 سی قرار گرفت.برر

 (PCAهای اصلی )روش تحلیل مؤلفه 9-4

 اطالعات تحلیل در اساسی نقش از چندگانه هایداده تحلیل

 یا هاهای چندگانه، حالتداده است. مجموعه برخوردار

 هر در اگر .دارند بر در مشاهده هر برای را زیادی متغیرهای

 ندتوامی متغیر هر باشد، متغیر وجود داشته nداده  مجموعه

 شهود و درک اغلب که این به توجه باشد. با بعد چند دارای

اساسی  هایمولفه تحلیل روش است، دشوار فضای چندبعدی

 بندیدسته و ترکیبی براساس شاخص را مشاهدات کلیه ابعاد

 موجود متغیرهای روش این دهد. درمی کاهش مشابه مشاهدات

 هایمولفه از مجموعه یک به همبسته حالته چند فضای یک در

 از خطی ترکیب آنها از یک هر که شوندمی خالصه غیرهمبسته

 آمده دست به غیرهمبسته هایمولفه .باشنداصلی می متغیرهای

 ماتریس بردارهای ویژه از که شوندمی اساسی نامیده هایمولفه

 دست به اصلی متغیرهای همبستگی ماتریس یا کوواریانس

  . ,Abdi and Williams][2010.آیندمی

 طیتبدیل خهای اصلی در تعریف ریاضی یک تحلیل مولفه

برد به جدید می دستگاه مختصاتاست که داده را به  متعامد

ی که بزرگترین واریانس داده بر روی اولین محور مختصات، طور

دومین بزرگترین واریانس بر روی دومین محور مختصات قرار 

تواند های اصلی میگیرد و همین طور برای بقیه. تحلیل مولفهمی

برای کاهش ابعاد داده مورد استفاده قرار بگیرد، به این ترتیب 

بیشترین تاثیر در واریانس را  هایی از مجموعه داده را کهمولفه

 میانگین تجربیبا  TX ماتریس دادهکند. برای دارند حفظ می

های صفر، که هر سطر یک مجموعه مشاهده و هر ستون داده

 های اصلی به صورتمربوط به یک شاخصه است، تحلیل مولفه

 :[Abdi and Williams, 2010]شود( تعریف می7رابطه )

(7) YT = XT. W = V ∑ WT 

Vبه طوری که  ∑ WT جزیه مقدارهای منفرد ماتریس تTX 

 باشد.می

ست هایی اهای اصلی منوط به فرضاستفاده از تحلیل مولفه

 زیر است:

 

 

 فرض خطی بودن 

  فرض بر این که میانگین و کواریانس از نظر

 احتماالتی قابل اتکا هستند.

  فرض بر این که واریانس شاخصه اصلی داده

 است.

 اساسی هایمولفه تعداد ینتخم 9-4-5

 با است برابر مدل هر در شده استخراج هایمولفه تعداد

 مشخصی تعداد توانمی شوند. امابررسی می که متغیرهایی تعداد

 مقدار اول مولفه سه یا نمود. معموالً دو انتخاب را هامولفه این از

 نبنابرای. گیردمی نظر در را هاداده پراکندگی از قابل توجهی

 در کند. اماکفایت می کار ادامه برای اول مولفه سه یا دو انتخاب

 برای نیز را دیگری معیارهای است موارد ضروری از برخی

داد. مهمترین معیار  قرار توجه الزم مورد هایمولفه تعداد یافتن

است  اسکری که دراین تحقیق نیز استفاده شده است معیار آزمون

 اساسی هایمولفه برابر در ویژه دیرمقا که در این روش ترسیم

 تغییر نمودار این دهد. درمی نمایش را نمودار اسکری مرتبط،

اساسی مشخص  هر مولفه برای ویژه مقادیر اهمیت میزان در

 7های که مقدار ویژه آنها بزرگتر از شود. در این نمودار مولفهمی

nd [Abdi aشوندهای اصلی شناخته میباشد به عنوان مؤلفه

Williams, 2010]. 

 های اصلیهای برازندگی تحلیل مؤلفهشاخص .9-4-4

های برازندگی مربوط به در این بخش به بررسی شاخص

 شود.های اصلی پرداخته میتحلیل مؤلفه

  شاخصKMO 

های اصلی بایستی از این مسئله قبل از انجام تحلیل مؤلفه

را برای تحلیل های موجود توان دادهاطمینان حاصل شود که می

و آزمون  KMO3 مورد استفاده قرار داد. بدین منظور از شاخص

نشان دهنده کفایت  KMOشود. شاخص بارتلیت استفاده می

قرار دارد. در صورتی که مقدار  7و  1گیری است و در بازه نمونه

باشد، تعداد  2/1های مورد نظر بیش از این شاخص برای داده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
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ل مؤلفه اصلی مناسب است. بدین ترتیب برای انجام تحلی نمونه

( محاسبه 3با استفاده از رابطه ) KMOمقدار عامل 

 .]Williams and Abdi ,2010[شودمی

(3) 
𝐊𝐌𝐎 =

∑ ∑ 𝐫𝐢𝐣
𝟐𝐧

𝐣=𝟏
𝐧
𝐢=𝟏

∑ ∑ 𝐫𝐢𝐣
𝟐𝐧

𝐣=𝟏
𝐧
𝐢=𝟏 + ∑ ∑ 𝛂𝐢𝐣

𝟐𝐧
𝐣=𝟏

𝐧
𝐢=𝟏

   , 𝐢

≠ 𝐣 

به ترتیب ضرایب همبستگی ساده و  αijو  rijدر این رابطه 

است. برای ارزشیابی ماتریس   jو   iجزئی بین متغیرهای اولیه 

مون زشود. آاستفاده می 71همبستگی از آزمون کرویت بارتلت

بارتلت برای رد فرضیه صفر مبنی بر درست بودن ماتریس همانی 

شاهده ی مدر جامعه است )یعنی این فرضیه که ماتریس همبستگ

ای با متغیرهای ناهمبسته است(. آزمون شده متعلق به جامعه

کند که ماتریس همبستگی بین متغیرهای مورد بارتلت بررسی می

بررسی یک ماتریس، واحد و همانی نباشد. در این صورت ارتباط 

معناداری میان متغیرها وجود داشته و امکان شناسایی و تعریف 

های اصلی وجود دارد. اگر یل مؤلفهمؤلفه جدید با انجام تحل

باشد استفاده  12/1سطح معناداری در آزمون بارتلت کوچکتر از 

های های اصلی برای شناسایی ساختار دادهاز روش تحلیل مؤلفه

 ,Abdi and Williams]آوری شده مناسب استجمع

2010]. 

 ضریب آلفای کرونباخ 

ی مختلفهای برای محاسبه ضریب قابلیت اطمینان شیوه

وجود دارد. که میتوان به اجرای دوباره )روش بازآزمایی(، روش 

-موازی )همتا(، روش تصنیف )دو نیمه کردن(، روش کودر

ریچاردسون و روش آلفای کرونباخ اشاره کرد. در این پژوهش 

به منظور تعیین پایایی پرسشگری روش آلفای کرونباخ مورد 

دهنده اخ نشاناستفاده قرار گرفت. شاخص آلفای کرونب

همبستگی درونی بین متغیرهای اولیه است. هرچه این شاخص 

تر خواهند بود. کرونباخ ها همگننزدیکتر باشد، پرسش 7به 

درصد 12درصد را غیرقابل قبول، تا  62ضریب پایایی کمتر از 

, درصد را عالی پیشنهاد کرده است 52را متوسط و بیش از 

], 2007Gadermann and Zeisser ,Zumbo.[ 

 های انتخاب گسستهمدل  9-9

های تقاضای حمل و نقل در دو سطح همفزون و مدل

هایی هستند های همفزون مدلشوند. مدلمی مطالعهناهمفزون 

که بر اساس رفتارهای مشاهده شده گروهی از مسافران )یا 

 Ortuzar and]شوندمتوسط رفتارها( در یک ناحیه تهیه می

1]201, Willumsen.  بر اساس های ناهمفزون طرفی مدلاز

مشاهدات رفتارهای یک فرد مسافر )و گاهی یک خانوار( تهیه 

های رفتاری ناهمفزون، مبنای که در مدلشوند. با توجه به اینمی

و هدف این مقاله مطالعه رفتار گیری فرد و یا خانوار بوده تصمیم

وهش فردی افراد است، از این رو مدل ناهمفزون برای این پژ

 .رسدتر به نظر میمناسب

 مدل لوجیت .9-9-5

ها مفهوم مطلوبیت تعریف برای نشان دادن جذابیت گزینه

 کند که مطلوبیتای را انتخاب میشود. در واقع کاربر گزینهمی

آن برای وی بیشینه باشد. برای هر گزینه، تابع مطلوبیت به 

ست ا صورت یک رابطه خطی که ترکیبی از متغیرها و ضرایب

برای مشخص شدن احتمال انتخاب هر گزینه  شود.تعریف می

خواهد بود، از از بین دو گزینه که عددی میان صفر و یک 

به جهت ( استفاده خواهد شد. 9دوگانه رابطه ) های لوجیتمدل

ه استفادنمایی درست، از روش بیشینه kθتعیین پارامترهای مدل 

 شود.می

(9) 𝑝 = ( 
𝑒𝛼+𝛽𝑥

1 + 𝑒𝛼+𝛽𝑥
) 

 های برازندگیشاخص 9-9-4

 ،شود، بهترین ارزیابیهنگامی که مدل اولیه تخمین زده می

 ها و بررسی سطحبررسی عالمت ضرایب برآورد شده، مقادیر آن

به منظور مقایسه مدل مورد نظر اما داری هر پارامتر است. معنی

 ازششوند، ضرایب خوبی برهای دیگری که برآورد میبا مدل

های دهنده بهبود یا عدم بهبود مدلشوند که نشانتعریف می

باشد. ضریب برازندگی مدل پرداخت شده برای نمونه بعدی می

 (6رابطه )[ قرار دارد، به صورت 1و7مورد بررسی که در بازه ]
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 ,Ortuzar and Willumsen, 2011]گرددتعریف می

Kanafani, 1983].:  

(6) ρ2 = 1 −  
L(θ)

L(0)
 

ضریب برازندگی هنگامی که تنها ضرایب ثابت غیر صفر 

  :شودمحاسبه می (2)باشند نیز از طریق رابطه 

(2) 𝜌𝐶
2 = 1 −  

𝐿(𝜃)

𝐿(𝐶)
 

 های تحقیقداده 9-2

های تحقیق جاری به منظور شناسایی عوامل مرتبط با داده

تار های رفدار و مقایسه مدلتخلفات عابرین پیاده در تقاطع چراغ

آوری شده از تقاطع ولیعصر شهر قزوین شامل اطالعات جمع

اجتماعی برداشت شده -انواع متغیرهای جمعیتی 7است. جدول 

تایج دهد. ناز فیلم و پرسشگری به همراه پرسشگری را نشان می

نمونه مورد پرسش واقع شده  611ها نشان داد که از تحلیل داده

 59/35نفر مرد ) 29د نفر دچار تخلف شدند که از این تعدا 11

درصد(بودند که نشان میدهد مردان  71/97نفر زن ) 36درصد( و 

بیشتر تخلف مرتکب میشوند. همچنین توزیع فراوانی سن افراد 

سال با  75متخلف نشان میدهد که افراد با بازه سنی کمتر از 

نفر نمونه مورد پرسشگری  36درصد( از  23/23نفر ) 79تعداد 

نفر  96سال با تعداد  32-75ن بازه سنی وافراد واقع شده در ای

نفر نمونه مورد پرسشگری واقع شده در  51درصد( از  2/63)

این بازه سنی بیشترین سهم را در تخلفات صورت گرفته در این 

 دهد که باتقاطع دارا هستند. همچنین توزیع فراوانی نشان می

از یابد. یکی افزایش سن احتمال تخلفات نیز کاهش می

متغیرهایی که در ادبیات نیز بدان اشاره شده است تعداد همراهان 

شود با مشاهده می 3عابر پیاده است. همانطور که در جدول 

ه یابد کافزایش تعداد همراهان سهم تخلفات رخ داده افزایش می

پرتی رخ داده بدلیل حضور همراهان این امر احتماال بدلیل حواس

ین پیاده متخلف از نظر تأهل نشان است. همچنین بررسی عابر

داد که افراد متأهل نسبت به افراد مجرد بیشتر دچار تخلف 

شوند که احتماال بدلیل مشغله کاری بیشتری است که افراد می

متاهل نسبت به افراد مجرد دارا هستند. بررسی تحصیالت افراد 

تر سهم متخلف نیز نشان داد که افراد با سطح تحصیالت پایین

دهندیشتری را در تخلفات عابرین پیاده از خود نشان میب

. 
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 برداری و پرسشگری حضوریزمان فیلمانواع متغیرهای در نظر گرفته شده در روش هم .5جدول

 متغیرهای مبدا/مقصد متغیرهای اقتصادی متغیرهای فردی

 عابر بدون همراه

 عابر با یک همراه

 عابر با بیش از یک همراه

 عابر با مانع حرکتی ) کیف/ تلفن همراه/کودک(

 جنسیت )زن / مرد(

 سن*

 پوشش )کت وشلوار/ اسپرت /مانتو /چادر(

 تعداد وسایل نقلیه شخصی

 داشتن درآمد مستقل

 شغل )کارمند/ آزاد/ مهندس/

 پزشک/ هیئت علمی /بازنشسته(

 وقت(وقت/ پارهزمان شغل )تمام

 مبدا سفر

 مقصد سفر

   وضعیت تاهل

   مشغول به تحصیل بودن

مدرک تحصیلی )دیپلم و زیردیپلم/ فوق دیپلم و 
 لیسانس/ فوق لیسانس و پزشک(

  

 اجتماعی عابرین متخلف-فراوانی متغیرهای جمعیتی .4جدول

 فراوانی نسبی فراوانی متغیر

 تعداد همراهان

 13/97 (762)63 بدون همراه

 31/63 (62)37 یک همراه

 33/13 (79)71 همراه دو ویا بیشتر

 وضعیت تاهل
 91/93 (763)29 مجرد

 71/63 (21)36 متأهل

 تحصیالت

 12/62 (777)21 دیپلم و زیردیپلم

 95/35 (16)37 فوق دیپلم و لیسانس

 99/99 (75)3 فوق لیسانس و پزشک

 اعداد داخل پرانتز فراوانی کل افراد مورد پرسش قرار گرفته است.*
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 های اصلی پرسشنامهتحلیل مولفه 9-0

همانطور که بیان گردید به منظور تعیین پارامترهای پنهان 

که در  PBSسوال اصلی مطابق پرسشنامه  73ای شامل پرسشنامه

نمونه در تقاطع ولیعصر  611شود از مشاهده می پیوست 7 جدول

مورد پرسش قرار گرفت. به منظور بررسی پایایی پرسشگری از 

مشاهده  9ده گردید همانطور که در جدول آلفای کرونباخ استفا

بدست  371/1گردد ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشگری می

رو بیشتر است؛ از این 2/1آمد. با توجه به اینکه این ضریب از 

پرسشنامه پایایی الزم را داراست. همچنین به منظور بررسی 

که ستفاده گردید همانطور ا KMOها از آزمون کفایت میزان داده

است که  363/1شود مقدار این شاخص مشاهده می 6در جدول 

رای ها ببیشتر بوده و نشان دهنده کفایت داده 2/1از حداقل مقدار 

های اصلی است. در آزمون بارتلت نیز با توجه انجام تحلیل مولفه

است بنابرین ارتباط معناداری بین متغیرها  sig<0.05به اینکه 

 های جدید تعریفتوان بین متغیرها مؤلفهیرو موجود دارد از این

های گوناگونی که برای تحلیل در این پژوهش از بین روش کرد.

فاده های اصلی با استتحلیل مولفهشود از روش عاملی استفاده می

استفاده شد  )وارمیکس( و چرخش عمودی SPSS22افزار از نرم

زیابی ( ارMو همبستگی از طریق ماتریس همبستگی )ماتریس 

شد. این ماتریس با استفاده از متغرهای تبدیل بافته تشکیل 

گردد ( آن محاسبه میei( و بردار ویژه )iλشود و مقادیر ویژه )می

و ها مربوط به نمودار شکست مؤلفه 7و همانطور که از شکل 

 3شود مشاهده میها و مقادیر ویژه مربوط به واریانس 6جدول 

های اصلی به عنوان مؤلفه (7یژه بیشتر از مؤلفه اصلی )با مقدار و

شان نتایج تحلیل عاملی ن .رفتار عابرین پیاده تعریف شده است

 1/23در شش مؤلفه اصلی  ی رفتار تبیین شدهرهایمیدهد که متغ

درصد از تغییرپذیری متغیرها برای رفتار عابرین پیاده را نشان 

 پس از صلیبار عاملی مربوط به هریک از شش مؤلفه ا میدهد.

 (هاماتریس عامل) 2چرخش به روش واریماکس، در جدول 

  نشان داده شده است.

 های اصلیو آزمون بارتلت برای انجام تحلیل مولفه KMOضریب آلفای کرونباخ، شاخص  .9جدول

 مقدار شاخص نوع شاخص/آزمون

 363/1 کفایت داده KMOشاخص 

 آزمون بارتلت

 912/991 کای اسکوئر

 731 آزادیدرجه 

sig 111/1 

 371/1 پایایی آلفای کرونباخ
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 هاعامل ویژه مقادیر و شده داده توضیح واریانس نتایج .2جدول

 عامل

 مقادیر ویژه اولیه
های استخراجی مقادیر ویؤه عامل

 بدون چرخش

های استخراجی مقادیر ویؤه عامل

 پس از چرخش

 کل
واریانس 

 هر عامل

واریانس 

 تجمعی
 کل

واریانس 

 هر عامل

واریانس 

 تجمعی
 کل

واریانس 

 هر عامل

واریانس 

 تجمعی

7 239/3 117/72 117/72 239/3 117/72 117/72 519/7 111/77 111/77 

3 333/7 319/71 916/33 333/7 319/71 916/33 359/7 237/71 335/33 

9 933/7 351/5 337/96 933/7 351/5 337/96 623/7 113/3 916/97 

6 362/7 113/1 661/63 362/7 113/1 661/63 957/7 396/5 395/93 

2 373/7 311/1 161/21 373/7 311/1 161/21 939/7 273/5 621/65 

3 713/7 552/3 332/23 713/7 552/3 332/23 922/7 635/5 332/23 

1 391/1 572/2 161/33       

5 553/1 293/2 313/35       

3 513/1 122/2 992/19       

71 132/1 115/6 779/15       

77 111/1 919/6 653/53       

73 357/1 323/6 167/53       

79 257/1 399/9 916/31       

76 223/1 632/9 533/39       

72 291/1 976/9 759/31       

73 627/1 571/3 111/711       

 

 
 یهای اصلی پرسشنامه حضورنمودار شکست مولفه .5شکل
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اول  گردد مؤلفه اصلیمشاهده می 2همانطور که در جدول 

باشد که با توجه به نوع می 77و 3،3در واقع بیانگر سواالت 

ز گریهای مذکور این مؤلفه به عنوان متغیر افراد قانونپرسش

 76و  71گردد. برای مؤلفه اصلی دوم سواالت تعریف می

 ر واقع نشان دهنده افراداند که دکننده اصلی این مؤلفه بودهبیان

باشند. به همین منظور این متغیر نیز به عنوان پرت میحواس

پرت تعریف گردید. مؤلفه سوم برآیند سواالت متغیر افراد حواس

وده از اینرو این بباشد که این سواالت از یک نوع نمی 77و  6

مؤلفه تحت متغیر خاصی تعریف نشد. برای مؤلفه چهارم که بیان 

ه این افراد به استفاد باشند نشان میدهد کهمی 5و  1ده سواالت کنن

مند هستند از روی عالقهاز مدهای حمل و نقل عمومی و پیاده

 رویهپیادمند به اینرو این متغیر تحت عنوان متغیر افراد عالقه

 73و  9با توجه به سواالت  لفه پنجم نیزؤبرای م تعریف گردید.

ته بی توجه به قوانین ترافیکی در نظر گرف متغیر تحت عنوان افراد

شد. برای مؤلفه ششم با توجه به اینکه بار عاملی سوال پنجم 

 باشد این متغیر نیز تحت عنوان متغیرمنفی و سوال نه مثبت می

ل با توجه به بررسی عوامتعریف گردید.  با رفتار مؤدبانهافراد 

ر پنهان تحت ارامتپ پنجاصلی تعیین شده و فاکتور عاملی اکتشافی 

تم سیسبه  مندپرت، افراد عالقهگریز، حواسعناوین افراد قانون

راد با و اف ، افراد بی توجه به قوانین ترافیکیحمل و نقل عمومی

 بندی گردید.تقسیم مؤدبانهرفتار 

 های چرخش یافتهماتریس مؤلفه .0جدول

 هامؤلفه
 پارامترها

6 0 2 9 4 5 

993/1 172/1 191/1- 336/1 933/1 316/1 7 
112/1- 733/1 151/1 199/1- 753/1 162/1 3 
167/1- 621/1 373/1- 133/1 691/1 333/1 9 
739/1- 173/1 727/1- 113/1 769/1 12/1 6 
313/1- 113/1 773/1 916/1 313/1 133/1 2 
771/1- 193/1- 723/1- 173/1 715/1- 515/1 3 
731/1 336/1- 133/1 731/1- 172/1 125/1- 1 
731/1- 715/1 127/1 113/1 137/1 173/1 5 
115/1 167/1- 131/1 159/1 133/1 129/1- 3 
796/1 117/1 133/1- 353/1 335/1 113/1- 71 
137/1 123/1 761/1 266/1 116/1 239/1 77 
313/1 169/1 733/1 329/1 175/1 113/1- 73 
799/1 951/1- 793/1 691/1 111/1 715/1- 79 
773/1- 113/1- 333/1 171/1- 169/1 126/1- 76 
126/1- 137/1- 321/1- 932/1- 612/1 931/1 72 
716/1 225/1- 193/1 319/1 173/1 161/1- 73 
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 نتایج تحلیل و مدلسازی .2

همانطور که بیان گردید به منظور بررسی متغیرهای 

های ؤلفهمروانشناسی تأثیرگذار در تخلفات عابرین پیاده تحلیل 

نمونه صورت گرفت و با استفاده از  611اصلی از پرسشگری از 

پرت، گریز، حواسافراد قانون پنج متغیر تحلیل عاملی اکتشافی

مند به سیستم حمل و نقل عمومی، افراد بی توجه به افراد عالقه

پنهان  به عنوان متغیرهای قوانین ترافیکی و افراد با رفتار مؤدبانه

دید به منظور بررسی تؤامان این متغیرها با متغیرهای شناسایی گر

اجتماعی ابتدا مدل لوجیت دوگانه بدون در نظر گرفتن -جمعیتی

این متغیرها و سپس با در نظر گرفتن متغیر پنهان با استفاده از 

دهنده تابع هدف نشان 3ساخته شد.معادله   NLogitافزارنرم

م عبور از تقاطعات نقض سیگنال قرمز توسط عابرپیاده هنگا

دار معابر شهری بدون در نظر گیری متغیرهای پنهان چراغ

نتایج پرداخت مدل لوجیت دوگانه و  3)رفتاری( است. جدول 

 دهد.ضرایب خوبی برازش را نشان می

 (:3مدل لوجیت دوگانه )رابطه 

Uv= - 1/1116 - 7/1153*Time + 

353/7 *Along2 + 3231/1 *DVZD + 

5117/1 * NDA+ 3122/7 *PA3 - 

3363/7 * NKH  

(3)  

 

Uv = تابع هدف تخلف عابرپیاده هنگام عبور از تقاطعات

 = تخلف نکرده(1= تخلف کرده،7) دار معابر شهریچراغ

Time =بعد از ظهر(1= صبح، 7) زمان روز= 

Along2 =عابر با بیش از یک همراه 

DVZD =داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و زیردیپلم 

NDA =دانشجویان 

PA3 =برگشتن از تفریح 

NKH =دارزنان خانه 

 پیاده()نقض سیگنال قرمز توسط عابرین دوگانه لوجیترفتاری  مدل پرداخت نتایج .6جدول

سطح  ضرایب نماد متغیر

 معناداری
خطای 

 استاندارد

 Time 1153/7- 1131/1 9315/1 زمان روز
 Along2 353/7 1929/1 5136/1 عابر با بیش از یک همراه

 DVZD 3231/1 1631/1 9337/1 داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و زیردیپلم
 NDA 5117/1 1673/1 9331/1 دانشجویان

 PA3 2312/7- 1316/1 3539/1 بازگشت از تفریح
 NKH 3363/7- 1253/1 3517/1 دارزنان خانه
 3363/1 1157/1 -1116/1  ثابت

 -Lj(0) 1/796 (سهم مساوی ضرایب) احتمال لگاریتم
Lj(Cj) (بازار سهم) احتمال لگاریتم   75/797- 

Lj(βj)  -2/771  احتمال )ضرایب مدل( لگاریتم 

ρ 2
0= 1- 

Lj(βj)

Lj(0)
 731/1 

ρ 2
c= 1- 

Lj(βj)

Lj(Cj)
   715/1 
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پیاده دهد که در زمان صبح عابرینمی نشان مدل نتایج تحلیل

ل عدم د به دلیتوانکنند که این موضوع احتماال میکمتر تخلف می

خستگی افراد در ابتدای روز باشد. متغیر معنادار بعدی 

ه دهد کایست که بیش از یک همراه دارد. مدل نشان میعابرپیاده

پیاده در گروه، بیشتر به نقض سیگنال قرمز عابرپیاده اقدام عابرین

پرتی افراد هنگام بودن تواند ناشی از حواسمیامر کنند. این می

باشد. همچنین مدل فوق گویای آن است که در گروه 

 ای که مدرک تحصیلی دیپلم یا زیر دیپلم دارند بیشترپیادهعابرین

 کنند. این متغیر تاثیر عدم آموزش و آگاهیاقدام به تخلف می

دهد. همچنین مدل نشان دهنده آن ناکافی افراد را نشان می ایمنی

ی با کاهش است که افزایش سطح تحصیالت ارتیاط معنادار

تخلفات خواهد داشت. همچنین عالمت مثبت متغیر دانشجویان 

دار دهد که افراد دانشجو هنگام عبور از تقاطع چراغنشان می

شوند که این موضوع با توجه به عدم بیشتر دچار تخلف می

تناسب با پارامتر تحصیالت احتماال بدلیل کمبود وقت 

صد سی تأثیر مبدا و مقدانشجویان صورت میگیرد. به منظور برر

حرکت این متغیر نیز در مدلسازی مورد ارزیابی قرار گرفت. 

ای که از تفریح باز پیادهدهد که عابرینتحلیل مدل نشان می

گردند و یا له عبارت بهتر مبدا حرکتی آنها جای تفریحی است می

کنند. این متغیر حاکی از آن است که احتماال افراد کمتر تخلف می

ورت گذراندن اوقات خوش، رفع خستگی، دور شدن از در ص

خاطر و یا داشتن زمان بیشتر های روزمره و آرامشدغدغه

دار کنند. آخرین متغیر در مدل زنان خانهمدارتر عمل میقانون

لت دار به عکنند. زنان خانههستند که اقدام به تخلف کمتری می

های ر از گذرگاههای کاری و عجله در هنگام عبونداشتن دغدغه

 دار عملکرد بهتری را دارند.چراغ

به منظور بررسی تأثیر متغیرهای رفتاری چهار متغیر افراد 

ا روی و افراد بگریز، افراد بی عالقه به پیادهپرت، قانونحواس

د اجتماعی مور-رفتار تهاجمی به همراه سایر متغیرهای جمعیتی

ای تأثیرگذار بر تخلفات پارامتره (1ارزیابی قرار گرفت. رابطه )

ل جدو دهد.عابرین پیاده را همراه با پارامترهای رفتاری نشان می

نتایج پرداخت مدل لوجیت دوگانه و ضرایب خوبی برازش را  1

 دهد.نشان می

Uv= - 1/5773 - 1/3351*Time + 

3592/7 *Along2 + 3935/1 *DVZD + 

1363/1 * NDA- 9379/7 *PA3 + 9595/1 * 

ILLIGAL - 3391/1 *DISMAY 

(1)  

 

Uv = تابع هدف تخلف عابرپیاده هنگام عبور از تقاطعات

 دار معابر شهریچراغ

Time =زمان روز 

Along2 =عابر با بیش از یک همراه 

DVZD =داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و زیردیپلم 

NDA =دانشجویان 

PA3 =برگشتن از تفریح 

ILLIGAL  =گریزافراد قانون 

DISMAY به پیاده روی مندعالقه= افراد 
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 پیاده()نقض سیگنال قرمز توسط عابرین دوگانه با پارامتر رفتاری لوجیت مدل پرداخت نتایج .7جدول

سطح  ضرایب نماد متغیر

 معناداری
خطای 

 استاندارد
 -Time 3351/1- 1373/1 912/3 زمان روز

 Along2 3592/7 1373/1 351/7 عابر با بیش از یک همراه
 DVZD 3935/1 1272/1 361/7 مدرک تحصیلی دیپلم و زیردیپلمداشتن 

 NDA 1363/1 1631/1 333/7 دانشجویان
 -PA3 9379/7- 1263/1 333/7 بازگشت از تفریح

 ILLIGAL 9595/1 1316/1 973/3 گریزافراد قانون
 -DISMAY 3391/1- 711/1 113/7 رویافراد بی عالقه به پیاده

 -196/9 /1136 -5773/1  ثابت

 -Lj(0) 16/796 (سهم مساوی ضرایب) احتمال لگاریتم
Lj(Cj) (بازار سهم) احتمال لگاریتم   31/793- 

Lj(βj)  -11/772  احتمال )ضرایب مدل( لگاریتم 

ρ 2
0= 1- 

Lj(βj)

Lj(0)
 767/1 

ρ 2
c= 1- 

Lj(βj)

Lj(Cj)
   736/1 

ل نشان تحلیل مد 3و مقایسه با رابطه  1با توجه به رابطه 

دار معنادار نگردید. همچنین دهد که در این رابطه زنان خانهمی

قانون  روی وبه پیاده مندعالقهمتغیرهای رفتاری تأثیرگذار افراد 

گریز بود که با توجه به تحلیل مدل و عالمت مثبت متغیر افراد 

دهد که افرادی که توجهی به قانون ندارند قانون گریز نشان می

کنند تمایل بت به قانون در خود احساس نمیو تعهدی نس

دهند. همچنین با توجه به بیشتری به تخلف از خود نشان می

لیل روی، این افراد به دبه پیاده مندعالقهمتغیر افراد  نفیعالمت م

 یشتریبزمان خود را به صورت پیاده بودند تحمل  بیشتراینکه 

نند. کصرف می رذگرا برای صرف زمان بیشتر در عبور از پیاده

تخلف عبور از چراغ قرمز  کمتراز این رو این افراد تمایل دارند 

دهد ( نشان می 1و 3را انجام دهند. همچنین مقایسه دو مدل )

که با اضافه شدن متغیرهای رفتاری شاخص نیکوئی برازش به 

یابد و این نشانگر تأثیر بسزایی است درصد افزایش می 31میزان 

رفتاری در تعیین رفتار عابرین پیاده از خود نشان که متغیرهای 

 دهد.می

 و پیشنهادات بندیجمع .0

ا زمان ببرداری هماز روش فیلم گیریبهره با در این مطالعه

ن تحلیل رفتار تخلفات عابری و تجزیه پرسشگری حضوری به

پیاده هنگام عبور از چراغ قرمز پرداخته شده است. به منظور 

ن رامترهای روانشناسی تأثیرگذار در رفتار عابریبررسی و تعیین پا

نمونه موردی از تقاطع  611پیاده، با استفاده از پرسشگری از 

دار ولیعصر قزوین، متغیرهای آشکار شناسایی شد. سپس با چراغ

های مؤثر های اصلی، مولفهاستفاده از روش تحلیل مؤلفه

 چرخش شناسایی و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و

وارمیکس فاکتورهای مؤثر شناسایی شد. و با استفاده از مدلسازی 
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لوجیت دوگانه تأثیر همزمان این متغیرها بر رفتار عابرین پیاده 

 :ها به شرح زیر استسنجیده شد. نتایج حاصل از بررسی مدل

بررسی مدل نشان داد که افراد در زمان صبح کمتر  -7

منفی پارامتر شوند، همچنین عالمت دچار تخلف می

دا دهد که افرادی که مببازگشت از تفریح نیز نشان می

 کنندشان تفریحی است کمتر تخلف میحرکتی

دهد که افراد با بنابرین این دو پارامتر نشان می

خستگی کمتر و درگیری ذهنی کمتر تخلفات کمتری 

 گذر از خود نشان خواهند داد.را حین عبور از پیاده

ار دخانهر دانشجویان و منفی زنانعالمت مثبت متغی -3

در مدل نشان داد که مشغله کاری و کمبود زمان در 

 افزایش تخلفات عابرین پیاده نقش دارند.

عالمت مثبت متغیر تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم نیز  -9

ر تدهد که افراد با سطح تحصیالت پاییننشان می

د گذر را از خواحتمال انجام تخلف در عبور از پیاده

 دهند.نشان می

با توجه به تحلیل عاملی اکتشافی با توجه به  -6

گریز، افراد قانونشگری صورت گرفته سپر

مند به سیستم حمل و نقل پرت، افراد عالقهحواس

عمومی، افراد بی توجه به قوانین ترافیکی و افراد با 

به عنوان متغیرهای شناسایی شده مؤثر  رفتار مؤدبانه

 یاده شناسایی شد.در رفتار عابرین پ

بررسی پارامترهای روانشناسی بطور همزمان با  -2

اجتماعی نشان داد که افراد که -پارامترهای جمعیتی

وانین جامعه دارند هنگام قاحساس تعهد کمتری به 

گذر نیز احتمال تخلف بیشتری دارند. عبور از پیاده

روی دارند همچنین افرادی که عالقه کمتری به پیاده

دار را از ل تخلف هنگام گذر از تقاطع چراغنیز احتما

 دهند.خود نشان می

بررسی مدل بدون در نظر گرفتن متغیرهای  -3

روانشناسی و با وجود این متغیرها نشان داد که با 

درصد شاخص 31وجود متغیرهای روانشناسی تا 

خوبی برازش را افزایش میدهد که نشان دهنده این 

ی ناسی تأثیر بسزایموضوع است که پارامترهای روانش

 در تعیین رفتارهای عابرین پیاده دارند.

گردد به منظور بررسی بهتر، هم حجم پیشنهاد می -1

های متفاوت ها و هم تعداد تقاطعات با ویژگیداده

انتخاب و پارامترهای رفتار با در نظر گرفتن 

 پارامترهای نوع تقاطعات نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 

 سپاسگزاری .6

شهر  حمل و نفل و ترافیک ری صمیمانه معاونتاز همکا

 ، همکاری و در اختیار قراردادن فیلم تقاطعات برایقزوین 

 .شودمیسپاسگزاری 

 هانوشتپی .7

1-Prinicipal components Analysis 

2-Varmix Rotation 

3-Driver Behavior Questionnaier 

4-Principle Component Analysis 

5-Orthogonal Varmix Rotation 

6-Social-demographic 

7-Pedestrian Behaviors questionnaire 

8-Scree Test 

9-Kaiser-Mayer-Olkin 

Bartlett's test of sphericity 
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 مراجع. 8
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 بهبود راهکارهای و ارایه ایران در پیاده عابران تصادفات بررسی"

 ص.  33شماره  ، 32دوره جاده، فصلنامه ،"آنها ایمنی
-Abdi, H. and Williams, L. J. (2010) "Principal 

component analysis”, Wiley Interdisciplinary 
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4, pp. 433-459. 

-Brosseau, M., Saunier, N., Le Mouel, K. and 

Miranda-Moreno, L. (2012) "The impact of 

traffic lights on dangerous pedestrian crossings 
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Transportation Research Board, 91st Annual 

Meeting (No. 12-0941) 

-Dommes, A., Granié, M. A., Cloutier, M. S., 

Coquelet, C. and Huguenin-Richard, F. (2015) 

"Red light violations by adult pedestrians and 

other safety-related behaviors at signalized 
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Prevention, Vol. 80, pp.67-75. 

-Granie, M. A., Pannetier, M. and Guého, L. 

(2013)"Developing a self-reporting method to 
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demand analysis”, London, McGraw Hill. 
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pedestrian crossings",  Safety Science, Vol. 70, 

pp.143-152. 

-Koh, P. P. and Wong, Y. D. (2014) “Gap 

acceptance of violators at signalized pedestrian 

crossings”,  Accident Analysis and Prevention, 

Vol.62, pp.178-185. 

-Litman, T. (2003)”Economic value of 
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No. 1828, pp.3-11. 

-Ortuzar, J. D and Willumsen, L. G. (2011) 
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-Reason, J., Manstead, A., Stradling, S., Baxter, 

J. and Campbell, K. (1990) “Errors and 

violations on the roads: a real 

distinction?”, Ergonomics, V0l. 33, No. 10-11, 

pp. 1315-1332. 

-SARTRE 4, (2011) "Social attitudes towards 

road traffic risk in Europe". 
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(18.05.11). 
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P., Shope, J. T. and Kok, G. (2015) 

"Relationships amongst psychological 

determinants, risk behaviour, and road crashes 
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Implications for road safety education 

programmes”, Transportation Research Part F: 

Traffic Psychology and Behavior, Vol. 30, 

pp.45-56. 

-Yannis, G., Kanellaidis, G., Dimitropoulos, J. 

and Muhlrad, N. (2007b)  “Assessment of 

pedestrian safety measures in Europe" , ITE 

Journal Vol. 77 No. 12, pp. 40–48. 

-Zeng, W., Chen, P., Nakamura, H. and Iryo-
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model to pedestrian behavior analysis at 
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143-159. 

-Zhou, Z. P., Liu, Y. S., Wang, W. and Zhang, 

Y. (2013) "Multinomial logit model of 

pedestrian crossing behaviors at signalized 
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و  7956در سال را  راه و ترابری –بابک میربهاء درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران 

مدرس اخذ نمود. ایشان دانشگاه تربیت از  7933را در سال  درجه دکتری خود را در همین رشته 

ول به غالمللی امام خمینی )ره( مشبه عنوان استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بین 7933از سال 

، مطالعات ترافیک، مدلسازی ناهمفزون، ایمنی یوهای پژوهشی مورد عالقه . زمینهستافعالیت 

 های حمل و نقل هوشمند است.وسیستم

 

و درجه تبریز از دانشگاه  7953درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  حامد عمرانی

اخذ خواجه نصیرالدین طوسی از دانشگاه  7933ر سال را د راه وترابریکارشناسی ارشد در رشته 

ریزی سازی رفتاری، برنامههای پژوهشی مورد عالقه ایشان رویکرد فعالیت مبنا در مدلنمود. زمینه

 دانشجوی دکتریو در حال حاضر ها بزرگ، داده کاوی مل و نقل پایدار، دادهحمل و نقل، ح

 پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه است.

 

المللی از دانشگاه بین 7933در رشته مهندسی عمران را در سال  زهرا جهاندیده درجه کارشناسی

از  7932ریزی حمل و نقل را در سال امام خمینی )ره( و درجه کارشناسی ارشد در رشته برنامه

سازی یکرد فعالیت مبنا در مدلهای پژوهشی مورد عالقه ایشان رو. زمینهاخذ نموددانشگاه همان 

های جدید در حمل و نقل و حمل و نقل ریزی حمل و نقل، استفاده از تکنولوژیرفتاری، برنامه

 پایدار و در حال حاضر پژوهشگر پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه است.

 

 

 

 


