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  چكيده

 يمعمـول  كنند. مشاهده شده با وجود پل عابر پياده ميتامين هاي عابر پياده امكان عبور غيرهمسطح ايمن عابران از عرض معابر را  پل

. بنـابراين علـت   شـوند  در برخي موارد موجب تصادف مـي  كهكنند به صورت همسطح عبور مي پياده ، عابرانبرقي) (پله و حتي مكانيزه

 آنهـا هاي عابر پياده و مكانيزه شـدن   پلتاثير هدف از اين مطالعه بررسي لذا  الزم است بررسي گردد. عابران پياده رفتار مشاهده اين

بـدين منظـور از   اسـت.   ،پيـاده در زيـر آنهـا   و افـزايش ايمنـي عـابران    كاهش تصـادفات  پيشگيري و عبور غير همسطح از معابر و در 

و يـا زيـر آنهـا عبـور      عـابر پيـاده   يهـا  پـل روي از كـه شهروندان اصفهاني  روي مصاحبهاز مربوطه كه هاي آماري  پرسشنامه و تحليل

هـاي تحـت    در محـل پـل   1395 سـال  اول الي نيمه 1391. همچنين  از آمار تصادفات عابران در سال هاي ، استفاده شده استاند كرده

برقـي) داراي   ي عابر پياده معمـول و يـا مكـانيزه (پلـه    ها پل نشان داد آمار تصادفات و نتايج مطالعه ميداني ، استفاده شده است.مطالعه

بخشـي آنهـا گـردد. عـالوه      تواند به مقدار قابل توجهي باعث باالرفتن اثـر  ها مي آسانسور در پلوجود ، لذا اند نبودهاثربخشي مناسبي 

ناپـذير اسـت. آمـوزش، تـامين      نرده با توجه به آمار و نظرات مصاحبه شوندگان در جلوگيري از عبـور همسـطح اجتنـاب    ايجادبراين 

بوده و نياز به به يك برنامه پيشـگيرانه و توجـه ويـژه اسـت.      تاثيرگذارها در جذب عابران  هاي بصري زيباي پل امنيت اجتماعي و جلوه

هاي عابر پياده محرز بوده و آموزش عابران، ايجـاد امنيـت    نرده در پيشگيري از تصادفات زير پل هاي مكانيزه به آسانسور و تجهيز پل

  ها در عبور از آنها بسيار موثر است. اجتماعي بيشتر و زيبا سازي پل

 

  تصادفات، عابر پيادهپل عابر پياده، پل مكانيزه، ايمني،  هاي كليدي:واژه
  

 مقدمه -1

هاي فعـال در ترافيـك    گروهآسيب پذيرترين كه از عابران پياده 
قـرار  در معرض خطـرات سـوانح ترافيكـي    شوند  محسوب مي

، 2010بــر اســاس آمــار در ســال  .)1391معينــي، ( رنــديگ مــي
ــان    273000 ــدگي در جه ــادفات رانن ــاده در تص ــابر پي ــر ع نف

وميـر ناشـي از    % از كل مرگ22اند كه اين رقم حدود  شده كشته
. )2013، 1سازمان بهداشت جهـاني ( شود يتصادفات را شامل م

و  از تمام مرگ 40در آفريقاي جنوبي مرگ و مير عابران پياده %
. )2013، 2ينتزيـارم ( شـود مير تصادفات رانندگي را شـامل مـي  

ـ  حتـي  و پيـاده  عابرين به وارده صدمات  در آنهـا  ميـر  و رگم

افتـد بـه   اتفـاق مـي   شـهر در نقـاط مختلـف    شهري هايمحيط
 درافـراد درگيـر     درصـد  33بـه   نزديـك  مريكـا آ طوريكه در

 در ايـن مقـدار   درصد 50به  نزديك بازند و مي جان تصادفات

 كشـي  خـط (پيـاده   عـابرين  عبور مخصوص هايمحل حاشيه

 از يكـي . )1387و ديگـران،   رضـاپور ( افتـد مي اتفاق )عابرين

از  پياده عابر حركت مسير صحيح تعريف در هاي اثرگذار روش
كه بـه  سطح عبور عابران است  هم غير هاي تقاطع ،عرض معابر

طراحـي و اجـراء    روگـذر و يـا زيرگـذر    پياده عابر پلصورت 
 ،سطح عابر پياده . هدف از استراتژي احداث پل غير همشوند مي
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در احتمال خطر تصادف با وسايل نقليـه   عابران امنيت بردن باال
 ،بـاال  يي بـا سـرعت   هـا  مكـان در  ها خيابان از عرض عبور براي

هـاي   ريزي حركـت مسـير عـابر پيـاده در خيابـان      است. برنامه
هـاي   ويژه در مكـان   و بهو سرعت باال شرياني با حجم ترافيك 

را ديكته  پيادهسطح عابر  با حجم باالي عابر پياده، تقاطع غير هم
هاي عابر پياده معمولي  هاي پل مشاهده شده كه در محلكند. مي

كننـد كـه دليـل آن را     مـي استفاده ن(غير مكانيزه) عابران از آنها 
هـا   توان در تعداد پله زياد و يا ناتواني افراد در استفاده از پله مي

بـه  پيـاده   هاي عـابر  نسل جديد پلجستجو كرد. به همين دليل 
هـا بـا نـام پـل عـابر مكـانيزه يـاد         كه از آن همجهز شد برقي پله
اما وجود تصادفات در زير پـل عـابر مكـانيزه  نشـان      .گردد مي

دهنده عدم استفاده از آنهـا و عبـور همسـطح از عـرض معـابر      
. لذا مسئله اصلي پژوهش بررسـي علـت عبـور همسـطح     است

 نيزه اسـت. مكاغيرمكانيزه و هاي پل عابر پياده  عابران در محل

هـاي مسـتقيم و    نشان داد هزينـه  1386مطالعات اقتصادي سال 
درصـد   23/6غيرمستقيم تصـادفات راننـدگي در ايـران معـادل     

. )1394(كاظمي و ديگـران،   شود توليد ناخالص ملي برآورد مي
 سـال  در ناشي از تصادفات فوت موارد كل براياز طرف ديگر 

 زنـدگي  ارزش، مـرگ  مـورد  20480 اسـاس  بر در ايران 1392
 درآمد به توجه باه است كه ودب ريال 648/073/106/314/402

، هزينـه  جهـاني  بانـك  آمـار  اساس بر 1392 سال ملي ناخالص
درصد درآمد ناخالص ملي ايران را شامل  46/6سوانح ترافيكي 

 %38در تهـران طبـق آمـار،    . )1393(عينـي و ديگـران،    شودمي
ساالنه و  تصادفات با رفتار ترافيكي عابران پياده در ارتباط است

اي از تصادفات جـاده  40از تلفات درون شهري و % 45حدود %
 وظيفه دوست ،نيكو مرام( دهندايران را، عابران پياده تشكيل مي

همچنين در بررسي تصادفات دو معبر از معابر . )1387و خاني، 
 درصـد تصـادفات   17هاي شهر اصفهان مالحظه شـد   شبكه راه
 ،. عالوه بر ايـن هاي عابر اتفاق افتاده است در محل پل عابرپياده

هـاي   با توجه به هزينه سنگين احداث و تعمير و نگهداري پـل 
برداري كامل از آنها، ضرورت  و عدم بهره مكانيزهغيرمكانيزه و 

در اين پژوهش بـا   .استو لزوم مطالعه در اين خصوص محرز 
در در شـهر اصـفهان   استفاده از آمـار تصـادفات عـابران پيـاده     

به ، ايپرسشنامه چنين مطالعات ميدانيو هم 95تا  91هاي  سال
به بررسي و تحليل عبـور عـابر پيـاده از عـرض     طور هم زمان 

هاي عابر پياده غيره مكـانيزه و مكـانيزه    استفاده از پلدر خيابان 
لذا هدف اصلي اين تحقيق مطالعه بررسـي   .شده استپرداخته 

در عبـور غيـر    آنهـا هاي عـابر پيـاده و مكـانيزه شـدن      تاثير پل
همسطح از معابر و كاهش تصادفات و افـزايش ايمنـي عـابران    

عالوه بـر ايـن در ايـن ارتبـاط خصوصـياتي نظيـر       . پياده است
. جنسيت، سن عابران و ساعت تصادفات نيز بررسي شده است

توانـد تصـادفات    هاي عابر پياده مي آنچه مسلم است احداث پل
هاي عـابر پيـاده    ه كردن پلعابران پياده را كاهش دهد و مكانيز

هـاي عـابر، نقـش داشـته باشـد.       تواند در بهبود كار آيي پـل  مي
هـاي قابـل طـرح     بيـان شـده پرسـش   جهت دستيابي به اهداف 

معمولي و يا مكانيزه بـا   هاي عابر پياده آيا در زير پلعبارتند از: 
هاي عابر  با وجود پلتصادفي اتفاق افتاده است؟  توجه به آمار،

آيا مكانيزه كـردن  آيا تردد همسطح از زير پل وجود دارد؟  پياده
هاي عابر پيـاده تـأثير دارد؟ چـرا بـا      آنها در افزايش كاركرد پل

وجود پل عابر مكـانيزه (پلـه برقـي) هنـوز تعـدادي از عـابران       
چـه  كننـد؟   مبادرت بـه عبـور همسـطح از  عـرض معـابر مـي      

را نيزه (پله برقـي)  كارايي بيشتر پل عابر مكاتواند  تجهيزاتي مي
عالوه بر تجهيزات، چه عوامل ديگـري در جـذب    ؟سبب شود

 ها موثر است؟ عابران در استفاده از پل

  
  تحقيق پيشينه -2

ــه   ــيفي در مطالع ــ-اي توص ــوانيتحليل ــت عن ــابي " ، تح ارزي
كه در شهر  "تجهيزات ايمني عابران پياده در خيابان هاي شهري

بيان شـده اسـت كـه تجهيـزات     دشت انجام گرديده است، كوه
هاي  ايمني براي عابران پياده به خصوص در مركز شهر و خيابان

اصلي به دليل ضعف و نقص بسيار در ضـرورت وجـود آنهـا،    
اند ايمني الزم را ايجاد نمايند. در اين مطالعه محقق بـر   نتوانسته
بـه   ،هـا  عابر پياده و ايجاد موانع در زير ايـن پـل   هاي پلنصب 

بي ن ،نگنهز( ور ايمن از عرض خيابان تأكيد كرده استجهت عب
ــدي، زاده ــوان    ).1391 و احم ــت عن ــي، تح ــي كيف  در تحقيق

عابر پياده در بين  هاي پلدر استفاده از  مؤثرفتاري ر هاي انگيزه"
 انـد  داشـته دو گروه از عابراني كه از رو و زير پل عبور  "عابران

موضـوع   3دريافتنـد كـه   . محققـين  انـد  مورد مطالعه قرار گرفته
ايمني، احترام به قانون و حقوق ديگـران و وجـود حصـارهاي    

باشـند. همچنـين    زير پل بـه عنـوان داليـل اسـتفاده از پـل مـي      
فـردي بـه    مؤثرعابر پياده و عوامل  هاي پلمشكالت مربوط به 

و  رزاقـي ( انـد  هـا بيـان شـده    عنوان داليل عدم اسـتفاده از پـل  
آسـيب شناسـي   " در پژوهشـي تحـت عنـوان    .)1393ديگران، 

پـل عـابر در معـابر     8، "عابر پياده در سطح شهر تهران هاي پل
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بررسي مورد  مكان يابيشرايط عملكردي و اصلي تهران از نظر 
قصور در اعمـال تـدابير الزم بـه    نتايج نشان داد  اند. گرفتهقرار 

يـابي مناسـب در كـاهش    جهت افزايش جذابيت و عـدم مكـان  
ـ  مؤثرعملكرد آنها  خـاكي، عرفـاني نسـب و بابـا     ( ده اسـت وب

بررسي عوامل اثـر گـذار   "اي تحت عنواندر مقاله .)1391گلي،
 10كـه در   "عابر پياده هاي پلبر تمايل شهروندان به استفاده از 

عـابر   200در دو شهر تهـران و شـيراز و بـر روي     و پل هدف
ريسـك پـذيري    ،بينيقدرت پيشانجام شده است، به جنسيت، 

رت راننـدگي اشـاره گرديـده اسـت.     اعابران، سن عابران و مهـ 
هاي فيزيكي و موانع در اند وجود بازدارندهمحققين نتيجه گرفته

سلطاني ( كوتاه مدت تلقي گردد مؤثرتواند راهكار ها ميزير پل
تحليـل و ارزيـابي   "در تحقيقي تحـت عنـوان   .)1389و مزيني، 

هـاي   عوامل مؤثر بر ميزان انگيزش عدم اسـتفاده عـابران از پـل   
مطالعـه   شـده اسـت بـا     كه در شهر بروجرد انجام "غيرمكانيزه

پرسشنامه  250موردي بر روي سه گذرگاه عابر پياده، به تكميل 
ســؤالي بــا توجــه بــه پارامترهــاي جنســيت، ســن و ميــزان  10

شده است. در عوامل مـؤثر در اسـتفاده يـا      تحصيالت پرداخته
ها، سـابقه   عبور از پلسختي ها مواردي مانند  عدم استفاده از پل

تصادف و تعجيل در رسيدن به مقصد و نـاتواني جسـمي قيـد    
هـا   ردها نسبت به زنشده است م  گرديده است. همچنين عنوان

و  حســن پــور( نماينــد كمتــر از پــل عــابر پيــاده اســتفاده مــي
ـ   .)1391صفارزاده، توجـه بـه    ادر تحقيقي كه به رفتار عـابران ب

تسهيالت عابرپياده در شهر داكاي بنگالدش انجام شـده اسـت،   
درصـد   2/40مشخص گرديده كـه  عابر پياده مصاحبه و  300با 

پيـاده   از عابران از تسهيالت عبـور غيرهمسـطح عرضـي عـابر    
روگذر افراد نيز زيرگذر را به پل درصد  71كنند و  استفاده نمي
ها (كمبود  اند. حضور گدايان و دستفروشان روي پل ترجيح داده

هاي نامناسـب، عـدم راحتـي، كمبـود      ورودي، امنيت اجتماعي)
شـناخته   ها روي زياد از علل عدم استفاده از پل روشنايي و پياده

در ميانه مسير يكي از راهكارهاي استفاده ست. ايجاد مانع شده ا
، 3تانـ سات و حاپاشا، ريف( ت عابرپياده استعابران از تسهيال

 هــا و ف ارزيــابي پــلكــه بــا هــدميــداني در تحقيقــي  ).2015
ــاده هايزيرگــذر  ،در اردن عمــان انجــام شــده اســت  عــابر پي
 تكميـل بـه صـورت تصـادفي    از طريق مصاحبه و ها  پرسشنامه

 .است شدهمدلسازي استفاده ون جهت يگرديده و از مدل رگرس
هاي عابر  از پل عابران كه وجود و همچنين عبورنتايج نشان داد 

بـوده  ومير عابران پيـاده تـأثير گـذار    پياده در كاهش تعداد مرگ

بـه عبـور از   خيابـان   وسـط  موانـع وجـود  عالوه بر ايـن  است، 
، 4ابـوجراده ( كنند مي مكك ،پياده هاي عرضي ويژه عابر گذرگاه
2013.(  

اي با استفاده از پرسشنامه به بررسي عوامـل مـؤثر    در مطالعه
هاي شـهر پكـن    گيري عابران پياده از عبور از خيابان در تصميم

نتيجه گرفته شد كه احداث . در اين پژوهش استشده پرداخته 
 هاي مسكوني هاي عابرپياده مانند پل عابر پياده در محله گذرگاه

ست. در انتخاب ا ها و داراي كسب و كار باال جزء بهترين گزينه
هـاي رفتـاري    پيـاده بايـد ويژگـي    محل و نوع تسـهيالت عـابر  

مد نظر قرار گيرد. همچنين زمان گذر از عابرپياده به طور جدي 
، 5و و ديگـران گـ ( عرض خيابان براي عابران مهـم بـوده اسـت   

عابران  ةنده در استفادكن ليموانع و عوامل تسهبررسي   ).2014
در شهر كرمان كه به روش مصاحبه انجـام   ادهيعابر پ يهااز پل

هاي مكـانيزه و   سازي، پل شد نشان داد برنامه آموزشي، فرهنگ
هاي عابر پياده تـاثير   نصب حصار براي عبور عابران از روي پل

 ادهيـ ت عـابران پ الوانع و مشكم ).1393و ديگران،  رزاقي( دارد
و  ادهيـ (چراغ راهنما، پـل عـابر پ   يطيمسائل محاز نظر  سالمند

ني بررسي شـد و در  مت جسماالو س ي)، احترام اجتماعابانيخ
 ي،شـهر  يفضاها يطراحخصوص عوامل محيطي بيان شد كه 

پل نظير   آنان يازهايمتناسب با ن يكيتراف يمنيا امكانات عيتوز
ـ پ و هـا  ابانيت مربوط به خالو رفع مشك زهيعابر مكان روهـا   ادهي

 مثبـت داشـته باشـد    ريسالمند تأث ادهيعابران پ يمنيتواند بر ا يم
راهكارهاي ارتقاي ايمنـي   ).1396، دانشي و پور رجبي ،رزاقي(

شهرسـتان  هـاي   تقاطعو پيشگيري از تصادفات عابران پياده در 
سـرعت  عوامـل   بـراي » تحليل سلسله مراتبي«به روش  قزوين

ايمن، حجم ترافيك ايمن، رفتـار ايمـن   وسيله نقليه، هندسه راه 
نتـايج  . شرايط محيطي مـورد ارزيـابي قرارگرفتـه اسـت    و  عابر

 با توجه به نيازهاي عابر، اصالح هندسيحاكي از آن داشت كه 
عوامـل  جزاير ايمني ترافيكـي   و هاي راهنمايي بندي چراغ زمان

و ديگـران،   احـدي ( مهم در اتقاء ايمني موارد بررسي شده دارد
و عدم تصادفات در مورد شود  ميه ظهمانطور كه مالح ).1395

ــابر   ــذر ع ــذر و زيرگ ــتفاده از روگ ــاده اس ــابر پي ــاطع ع در تق
تـاكنون   ،مكـانيزه  به طور خاصغيرمكانيزه و غيرهمسطح عابر 

الزم اسـت در خصـوص    ،لـذا  .گرفته استنصورت اي  مطالعه
ير گـذار بـر افـزايش    و عوامـل تـاث   هاي مكانيزه پلعدم كارايي 
 با توجه بـه مطالـب بيـان شـده، مطالعـات مناسـبي        كارايي آنها

 صورت گيرد.
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  و روش  مواد -3

مبتنــي بــر تحقيقــات و  يتحليلــ-توصــيفيپــژوهش جــاري    
. كه در دو بخش انجام شده است باشد اي و ميداني مي كتابخانه
 مختلـف پارامترهاي با استفاده از مطالعات پيشين، نقش در ابتدا 

مشـاوره  پس از آن بـا  و  بررسي پيادههاي عابر در استفاده از پل
ونقــل  ربــط در معاونــت حمــل بــا كارشناســان و مســئوالن ذي

عبـور و  عوامل مرتبط بـا   راهور شهر اصفهان شهرداري و پليس
شناسـايي، اسـتخراج و   عـابر   هـاي  پلاز عابران پياده  عدم عبور

دو گرديـد.   انجـام ديگر يكـ بـا   هاارتباط آنمطالعات اوليه روي 
  بخش پژوهش عبارتند از: 

شـهر اصـفهان    آمار تصادفات عابران پياده الف) بخش اول:
هـاي   كه از فوريـت  1395تا نيمه مرداد سال  1391از آغاز سال 

تـا لـزوم    مورد بررسي قرار گرفته، شده پزشكي(اورژانس) اخذ
ات در به عابران پياده به جهت جلـوگيري از تصـادف  ويژه  توجه

هاي سـني   افراد به گروه ،در بررسي آمار فوق آينده تبيين گردد.
ــان ــان)>10( كودكـ ــال )10-18( ، نوجوانـ ــوان و ميانسـ    ، جـ

انـد،   تقسيم شده) <64(و سالخورده ) 50-64( مسن، )49-19(
   ظهـر بعـد از   ،)7-12( صـبح هـاي   همچنين سـاعات بـه دسـته   

بـر   نـد. ا تفكيك شده )20-7( و شب )16-20( عصر ،)16-12(
ــل  ــده تحلي ــه دســت آم ــات ب ــاي الزم انجــام  اســاس اطالع   ه

  شده است.
ابـزار  تامين به جهت گردآوري اطالعات و ب) بخش دوم: 

 عنـوان انسـان و اسـاس مسـئله مـورد      تحليل رفتار عابر پياده به
 هـاي  و پاسـخ  هـا  سـؤال  اي تـدوين گرديـد.   بحث،  پرسشـنامه 
بررسي تنظيم و پس از طيف ليكرت  روي بر پرسشنامه پژوهش

قبل از اشكاالت به تائيد كارشناسان ذيصالح رسيد و  ،مقدماتي
   رطرف گرديد.بمصاحبه  انجام

گيري از روايـي محتـوايي    جهت سنجش روايي ابزار اندازه
شده است. روايي محتـوا بـه قضـاوت داوران بسـتگي       استفاده

هش پرسشـنامه  گيري اين پژو دارد. جهت سنجش روايي اندازه
عنـوان داور   مقدماتي در اختيار مشاوران و مسئوالن مربوطـه بـه  

  قرارگرفته وآنان روايي پرسشنامه را تائيد نمودند.
جهت سنجش اعتبار پرسشنامه اين پژوهش از ضريب الفي 

شده است. براي محاسبه ضريب آلفاي كروبناخ  كرونباخ استفاده
هــاي  جموعـه سـؤال  هــاي هـر زيرم  ابتـدا بايـد واريـانس نمـره    
واريانس كل را محاسبه كرد. سپس و پرسشنامه (يا زير آزمون) 

را (ضـريب اعتبـار)   مقـدار ضـريب آلفـا     1با استفاده از فرمول 
   ):2010، 6بوهم و ذچ( محاسبه كرد
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ــه در آن:  ــار،   =raك ــريب اعتب ــه  = Jض ــداد زيرمجموع تع

ــؤال ــنامه،   س ــاي پرسش sjه
ــون  =2 ــانس زيرآزم S ام،J واري

2= 
 باشد. آزمون، مي واريانس كل

محاسبه گرديد كـه حـاكي از اعتبـار     92/0اعتبار پرسشنامه 
  گيري است. باالي ابزار اندازه

در پرسشنامه عالوه بر سواالتي كه به آموزش هاي ترافيكي 
استفاده از پل عابر و گذرگاه هاي عرضي عابران پياده و نگرش 

تحصـيالت و جنسـيت   ترافيكي شهروندان پرداخته شده است، 
ها، موانـع محدودكننـده    امنيت اجتماعي روي پلنقش عابران و 

و خلـوتي و  سـرعت خودروهـا    نـرده، از عبور از زير پل اعـم  
شلوغي معبر و همچنـين تـرس از تصـادف و يـا سـابقه قبلـي       

توانند در آموزش اكتسـابي   تصادف به عنوان پارامترهايي كه مي
دخيـل  و همچنين به كارگيري اين آموزش توسـط عـابر پيـاده    

  .مورد توجه قرارگرفته است ،نيز باشند
در سـاعات  و ها در روزهاي تعطيل و غير تعطيل  پرسشنامه

در زيـر يـا روي   هـا   توزيع شـد. مصـاحبه   ،روز و شبتلف مخ
ه در زيــر آنهــا مــانع گرفـت كــ اي انجــام  هــاي عــابر پيــاده پـل 

حـدوديت  جهـت عبـور عرضـي بـراي ايجـاد م     العبوري  صعب
  قرار نگرفته باشد. ،اجباري

اي در  هاي عابر مكانيزه معموالً داراي موانـع نـرده   البته پل 
هـايي در شـهر اصـفهان     ميـان، پـل  ولي در اين  اند زير پل بوده

 هــا مــوانعي نصــب نگرديــده اســت. ر آنموجودنــد كــه در زيــ
تـا   ديـ عـابران انجـام گرد   ليها با اجازه و تما مصاحبه نيهمچن

  شده باشد. انجام يمراعات مسائل اخالق
تحليـل نتـايج حاصـل از     و  در پژوهش حاضر براي تجزيه

 Excelو Spssهاي كـامپيوتري   ها از برنامه مصاحبه پرسشنامه
از فرمـول  نمونه آمـاري  اندازه جهت تعيين  است.شده استفاده 
  ):2010، بوهم و ذچ( استفاده گرديده استككران 
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درصد =  z= جمعيت شهر،  N، حجم نمونه =nكه در آن: 
نسبتي از جمعيت =  p، خطاي معيار ضريب اطمينان قابل قبول

 (p-1)= كـه برابـر    q، فاقد صفت معين (مثال جمعيت مـردان) 
نسـبتي از جمعيـت فاقـد صـفت معـين (مـثال جمعيـت        است 
را   q و  pلعـه  در ايـن مطا باشد.  ، مي= سطح اطمينان d، زنان)

درصـد   95بـراي اطمينـان     zمقـدار گرفته شـده و  در نظر  5/0
با توجه به اينكه شهر اصفهان به عنـوان جامعـه    باشد. مي 96/1

نفـوس و مسـكن داراي    1390پژوهش طبق آخرين آمار سـال  
 ،)2(حجم نمونه بـا فرمـول   باشد،  نفر مي 796/967/1جمعيت 

 شود. نفر محاسبه مي 384

  

  هاي عابر پياده ه تصادفات زير پلمطالع هاي يافته-4

دهد  نشان مي تصادفاتهاي مربوط به  دادهبررسي اوليه روي    
، 1395 تـا نيمـه   1390هاي  تعداد تصادفات عابران پياده در سال

نفر ثبـت   12636براي هر دو جنس زن و مرد در شهر اصفهان، 

درصـد را   42درصـد مـرد و    58از اين مقدار گرديده است كه 
در ادامه به بررسـي جزييـات بيشـتري از    دهند.  زنان تشكيل مي

سـازمان پزشـكي   ( اختـه شـده اسـت   اطالعات كسب شده پرد
  ).1395 ،قانوني ايران
بـر   1395تـا   1391فراواني تصادفات عـابر در سـال   الف) 

 ):1395 ،سـازمان پزشـكي قـانوني ايـران    ( اساس گـروه سـني  
آمار تصادفات عـابران  شود مالحظه مي 1همانطور كه در شكل 

هـاي جنسـيتي    همه گروهبراي  1395 تا 1391هاي پياده در سال
 2/48ها با  ساله 49 تا 19، افراد در گروه دهد نشان مي زن و مرد

درصـد   3/16با ها  ساله 64تا  50درصد پيشتاز هستند. همچنين 
 6/11ساله با  64درصد، افراد بيش از  7/12ها با  ساله 10و زير 

هاي بعدي  درصد در رتبه 2/11ساله با  18تا  10درصد و افراد 
درصـد افـراد زيـر    دهـد مجمـوع    آمار فوق نشان مـي باشند.  مي
يعني دو گـروه سـني كـودك و     ،سال 50سال و افراد باالي  10

.كـه قابـل تامـل اسـت     باشد ميدرصد  6/40(توانخواه)، مسن 

  
  

  
  1395تا  1391هاي  تصادفات عابران پياده شهر اصفهان در سالو درصد تفكيك سني  .1 شكل

  )1395سازمان پزشكي قانوني ايران، (

  
  

بر  1395تا  1391فراواني تصادفات عابر در سال  ب)
سازمان پزشكي قانوني ( ساعت وقوع تصادفاساس گروه 

به صورت چهار گروه ساعتي در طول شبانه روز  :)1395 ،ايران
بعداز ظهر تا  16بعداز ظهر،  16ظهر تا  12ظهر،  12صبح تا  7

. ه استتعريف شدصبح روز بعد،  7عصر تا  20عصر و  20

شده،  هاي ساعتي مشخص در بين گروهدهد  نشان مي 2شكل 
تصادف  3641بيشترين تصادف در گروه ساعتي شب به مقدار 

بعد از آن هر سه درصد، به وقوع پيوسته است و  8/28يا معادل 
 نسبتي برابر از كل تصادفات،  درگروه ساعتي ديگر، تقريباً 
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  بر اساس گروه ساعت وقوع شهر اصفهان 1395تا  1391هاي  تصادفات عابر پياده در سالو درصد فراواني  .2 شكل

   )1395سازمان پزشكي قانوني ايران، (

در زيـر   1395تا  1391فراواني تصادفات عابر در سال ج) 
با توجه : )1395سازمان پزشكي قانوني ايران ( عابر پياده هاي پل

پلـيس راهـور و   توسط  به اينكه در ثبت تصادفات شهر اصفهان
ثبـت   اتتصادفدقيق محل هاي پزشكي  هاي امداد فوريت گروه

زيـر همـه    تصادفات اي آمار نقطه استخراجبنابراين ، استنشده 
 دو محـور لـذا در   .نيسـت قابـل دسـترس   عـابر پيـاده    هـاي  پل

شـهر اصـفهان كـه داراي     هاي كاوه و امـام خمينـي(ره)   خيابان
ذكـر شـده در    هـاي  با توجه به آدرسبيشترين تصادفات است، 

 هاي پلو محل  اورژانساطالعات  پليس وو كروكي  گزارشات
شـده  تصادف زير پـل اسـتخراج   آمار  انجام و تطابق ،عابر پياده

ــار .اســت ــق آم ــه شــده در شــكل   طب درصــد از  4/15، 3اراي
 1391هاي  تصادفات عابران پياده در دو محور فوق در بين سال

از  اتفاق افتـاده اسـت.  ، در زير پل عابر پياده 1395تا نيمه سال 
هاي عابر پياده در دو  زير پلتصادف عابر پياده در  114مجموع 

درصــد را مــردان  3/69درصــد را زنــان و  7/30محــور فــوق، 
تفكيك سني مريوطه ارايه  4همچنين در شكل  دهند. تشكيل مي
توانـد   هاي مكانيزه مي اين آمار با توجه به وجود پل شده است.

تبديل به صفر شود. پس با وجود احداث پل عـابر پيـاده هنـوز    
كننـد كـه    جهي از افـراد از روي آن گـذر نمـي   مقدار قابـل تـو  

هاي محدود كننده  هاي مختلفي از جمله نبود نرده تواند علت مي
روشـنايي كـافي   فقـدان  ها،  در زير پل، امنيت اجتماعي روي پل

هــا، كمبــود آمــوزش ترافيكــي و آگــاهي از خطــرات  روي پــل
سيسـتم مكـانيزه   احتمالي و همچنين ابعاد قـانوني آن و فقـدان   

جهت حركت كهنساالن و سالمندان به روي پل، را داشته باشد. 
در اين پژوهش صحت يا عدم صحت مـوارد فـوق بـه وسـيله     

  (مطالعـات ميـداني)، سـنجيده     ياصـفهان شهروندان مصاحبه از 
  شده است.

 

  پل عابر در دو محور منتخب زيردر  1395تا  1391هاي  تصادفات عابر پياده در سال .3 شكل

  )1395سازمان پزشكي قانوني ايران، (
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  در زير پل عابر در دو محور منتخب 1395تا  1391هاي  تصادفات عابر پياده در سال تفكيك سني. 4شكل

  )1395سازمان پزشكي قانوني ايران، (

  
  
  

  مطالعات ميدانيهاي  يافته -5

نفر مصاحبه گرديده است كه  384در مطالعه حاضر از تعداد    
 225درصد مرد بوده اند كـه،   56درصد زن و  44از اين تعداد 

اند. موانع  نفر از زير پل عبور نموده 159نفر از روي پل عبور و 
وسط خيابان، مدت زمان عبور از پل، سرعت عبوري خودروها 

تاثير گذار در تردد از  و سابقة داشتن تصادفات در قالب عوامل
هاي بصري، ميزان نور و روشـنايي بـه    ها عنوان شده و جلوه پل

كالبدي مطرح گرديده است. همچنـين  -هاي بصري عنوان جلوه
جنسيت، تحصيالت كاربران و سن آنها بـه عنـوان پارامترهـاي    

قبـل از بررسـي نتـايج پاسـخ     مستقل در نظر گرفته شده است. 
رها از نظر آماري، صحت و درستي متغيها الزم است  پرسشنامه

  .بررسي و ارزيابي شود ،گيري و نمونه

هـاي آمـاري    هـا و آزمـون   آماري پرسشنامهبررسي  -5-1
  مربوطه

منظور بررسي نرمال بودن  به : نرمال بودن نتايج پرسشنامهالف) 
 7اسـميرنوف -هاي حاصل از پژوهش، آزمون كولوموگروف داده

 1كـه نتـايج حاصـل از آن در جـدول    مورد استفاده قرار گرفت 
  k-s-z آمـار   1ارائه گرديده است. بـر اسـاس نتـايج جـدول     

دار نبوده است. بنابراين توزيع نمـرات   معني  p≥05/0در سطح 
  .باشد نرمال مي ،متغيرهاي تحقيق

  

  ها با توزيع نرمال . مقايسه توزيع نمرات مؤلفه1جدول 

  مؤلفه  عبور از پل  مكانيزه شدن  امنيت اجتماعي هاي بصري و كيفيت جلوه  آموزش  ساعات

35/1 551/0 648/0 651/0 15/1 531/0 k-s-z  

051/0 901/0 796/0 791/0 071/0 941/0 P 

  

  
منظــور بررســي  بــه: همبســتگي متغيرهــاي پرسشــنامهب) 

همبستگي بين متغيرهاي پرسشنامه موجـود در تحقيـق، آزمـون    
همبستگي پيرسون مورد استفاده قرار گرفت كه نتايج حاصل از 

دسـت   ارائه گرديده است. با توجه به نتايج بـه   2آن در جدول 

توان گفت بين عبـور از پـل و فاكتورهـاي     مي 2آمده در جدول 
دار آمـاري   ستگي مثبت و معنيمختلف موجود در پژوهش همب

 درصد وجود دارد. 95در سطح حداقل 
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  . بررسي ضريب همبستگي2جدول

  ساعات  آموزش  و كيفيت هاي بصري جلوه  اجتماعي امنيت  شدن مكانيزه  عبور از پل  موارد بررسي شده

  عبور از پل
      1  ضريب همبستگي

        داري سطح معني

  مكانيزه شدن
     1 **576/0  ضريب همبستگي

       00/0  داري سطح معني

  امنيت اجتماعي
    1 **634/0 **453/0  ضريب همبستگي

      00/0  00/0  داري سطح معني

بصري  هاي جلوه
  و كيفيت

   1 **577/0 **617/0 **699/0  ضريب همبستگي

     00/0  00/0  00/0  داري سطح معني

  آموزش
  1 **576/0 **451/0 **602/0 **579/0  ضريب همبستگي

    00/0  00/0  00/0  00/0  داري سطح معني

 ساعات
 1 **492/0 **512/0 **466/0 **459/0 **518/0  ضريب همبستگي

   00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  داري سطح معني

 ** نشاندهنده وجود همبستگي بين فاكتورهاي مورد پژوهش مي باشد.

 

نتايج حاصل : هاي تحقيق نتايج حاصل از آزمون فرضيهج) 
از بررســي ميــانگين و انحــراف معيــار فاكتورهــاي موجــود در 

ارائه گرديده است. با توجه به نتايج حاصل  3تحقيق در جدول 

بيشترين ميزان ميانگين پاسخ مربوط به عبور زنان از  )3جدول (
باشـد و بيشـترين ميـزان تـأثير      مـي  79/3بـا ميـانگين،    پل عابر

  بوده است.  82/3آموزش بر زنان با ميانگين 
  

 . ميانگين و انحراف معيار جنسيت3جدول

 عابران جنسيت

  ساعات

12-7 

  ساعات

16-12 

  ساعات

20-16 

  ساعات

7-20 

  عبور از

 پل عابر

  مكانيزه

 شدن

  امنيت

 اجتماعي

  هاي جلوه

 وكيفيت بصري

 ساعات آموزش

  مرد
 4081/3 6233/3 2884/3 3488/3 3333/3 6915/3 4419/3 3860/3 3535/3 4512/3 ميانگين

 10012/1 04341/1 91857/0 99376/0 90802/0 82482/0  32380/1 23983/1 35194/1 20212/1 معيار انحراف

  زن
 6109/3 8254/3 5523/3 5325/3 5306/3 7870/3 6331/3 6036/3 4260/3 7811/3 ميانگين

 98646/0 92131/0 80017/0 82941/0 94869/0 78046/0 20824/0 11387/1 31232/1 08260/1 معيار انحراف

 كل
 4974/3 7122/3 4045/3 4297/3 4201/3 7335/3 5260/3 4818/3 3854/3 5964/3 ميانگين

 05510/1 99536/0 87722/0 92838/0  93010/0 80596/0 27615/0 18946/1 33340/1 16120/1 معيار انحراف

  
نتايج حاصل از بررسي ميانگين و انحراف معيار فاكتورهاي 

ارائـه   4موجود در تحقيق بـا توجـه بـه سـن افـراد در جـدول       
بيشـترين   4گرديده است. با توجه به نتايج ارايه شده در جدول 

ميزان ميانگين پاسخ مربوط به تأثير آموزش بر روي افراد با سن 
د و كمترين ميزان تأثير باش مي 33/4سال با ميانگين  64بيش از 

باشـد. همچنـين    ساله مي 64تا  50آموزش بر روي افراد با سن 
سـال داراي بـازخورد    18تـا   11آموزش بر روي افراد با سـن  
باشد و كـاربران بـيش از    مي 87/3مناسبي با اختصاص ميانگين 

بيشـترين اسـتقبال از مكـانيزه كـردن      84/3سال با ميـانگين   64
   ند.ا ها را داشته پل
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  . ميانگين و انحراف معيار سن4جدول

سن عابران 

 پياده

  ساعات

12-7 

  ساعات

16-12 

  ساعات

20-16 

  ساعات

7 -20 

  عبور از

 پل

  مكانيزه

 شدن

  امنيت

 اجتماعي

  هاي جلوه

 كيفيت و بصري

 ساعات آموزش

10< 
 31/3 72/3 54/3  55/3 43/3  68/3 24/3  28/3 34/3  38/3 ميانگين

 17/1 00/1 88/0 95/0 98/0 94/0 53/1 31/1 34/1 21/1 معيار انحراف

18-11 
 43/3 87/3 54/3 40/3 54/3 94/3 45/3 37/3 36/3 54/3 ميانگين

 97/0 96/0 89/0 94/0 86/0 68/0 18/1 23/1 31/1 08/1 معيار انحراف

49-19 
 55/3 65/3 36/3 40/3 37/3 72/3 61/3 57/3 36/3 64/3 ميانگين

 09/1 95/0 86/0 92/0 93/0 78/0 26/1 17/1 36/1 21/1 انحراف معيار

64-50  
 

 42/3 47/3 35/3 43/3 29/3 57/3 41/3 29/3 57/3 43/3 ميانگين

 03/1 20/1 95/0 85/0 00/1 84/0 32/1  21/1 32/1 17/1 انحراف معيار

64> 
 63/3 33/4 39/3 65/3 84/3 63/3 57/3 65/3 35/3 96/3 ميانگين

 90/0 81/0  86/0 15/1 82/0 07/1 31/1 07/1 23/1 77/0 انحراف معيار

 كل
  50/3 71/3 40/3 43/3 42/3 73/3 53/3 48/3 39/3  60/3 ميانگين

 06/1 00/1 88/0 93/0 93/0 81/0 28/1 19/1 33/1 16/1 انحراف معيار

 

حاصل از بررسي ميانگين و انحراف معيار فاكتورهاي  نتايج
ارائه  5موجود در تحقيق با توجه به تحصيالت افراد در جدول 

گرديده است. با توجـه بـه نتـايج ارايـه شـده بيشـترين ميـزان        
ميــانگين پاســخ مربــوط بــه تــأثير آمــوزش بــر روي افــراد بــا  

كمتـرين   باشد و مي 77/3تحصيالت ارشد و باالتر و با ميانگين 
ميزان ميانگين نيز مربوط به افراد داراي مدرك سيكل با ميانگين 

 5/12 ،هـا  با توجه به پاسخ عابران بـه پرسشـنامه   باشد. مي 68/3
درصد از پاسخ دهنـدگان احـداث پـل عابرپيـاده را در كـاهش      

درصد هم  7/17بينند، همچنين  تصادفات عابران پياده مؤثر نمي
بينند. ايـن موضـوع مبـين آن     ؤثر مياحداث پل را تا حدودي م

است كه حدود يك سـوم از مصـاحبه شـوندگان احـداث پـل      
عابرپياده را در كاهش تصادفات عابر پياده بـي فايـده و يـا كـم     

 دانند. فايده مي

 

  دهندگان توزيع فراواني پاسخ -5-2

هـا در خصـوص    نتايج بررسي پاسخ الف) برحسب تحصيالت:
درصـد   8/12دهـد،   نشـان مـي   5ميزان تحصيالت طبق شـكل  

 5/31درصـد داراي مـدرك سـيكل بـوده،      6/9مدرك ابتدايي، 
درصد داراي مدرك ليسانس  5/36درصد داراي مدرك ديپلم و 

 باشند. درصد داراي مدرك ارشد و باالتر مي 6/9و 

  

 . ميانگين و انحراف معيارتحصيالت5جدول

 عبور از پل شب به بعد غروب بعدازظهر پيش از ظهر ان پيادهعابر تحصيالت

  مكانيزه

  شدن

  امنيت

 اجتماعي

  هاي جلوه

 كيفيت و بصري

 ساعات آموزش

 ابتدايي
 41/3 74/3 53/3 55/3 61/3 80/3 53/3 33/3 20/3 59/3 ميانگين

 02/1  97/0 87/0 07/1 99/0 85/0 36/1 28/1 26/1 15/1 معيار انحراف

 سيكل
 27/3 68/3 38/3 55/3 31/3 65/3 11/3 24/3 24/3 49/3 ميانگين

 08/1 07/1 90/0 84/0 94/0 82/0 31/1 26/1 38/1 26/1 انحراف معيار

 ديپلم
 33/3 72/3 36/3 36/3 37/3 71/3 32/3 32/3 21/3 48/3 ميانگين

 99/0 01/1 82/0 89/0 88/0  76/0 25/1 13/1 26/1 14/1 انحراف معيار

 ليسانس
 71/3 69/3 39/3 42/3 43/3 75/3 76/3 68/3 66/3 73/3 ميانگين

 04/1 97/0 90/0 87/0 92/0 83/0 22/1 14/1 33/1 10/1 انحراف معيار

  ارشد و باالتر
 58/3 77/3 47/3 41/3 41/3 73/3 70/3 70/3 32/3 59/3 ميانگين

 22/1 05/1 98/0 15/1 04/1 85/0  29/1 27/1 51/1 36/1 انحراف معيار

 كل
 50/3 71/3 40/3 43/3 42/3 73/3 53/3 48/3 39/3 60/3 ميانگين

 06/1 00/1 88/0 93/0 93/0 81/0 28/1 19/1 33/1 16/1 انحراف معيار
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 تحصيالت برحسب دهندگان پاسخ توزيع. درصد 5 شكل

  

هـا  دهندگان بـه پرسشـنامه  از بين پاسخ : برحسب سنب) 
نفر و افراد بيشـتر   67سال  18تا  11نفر،  29سال  10افراد زير 

اند. درصد توزيع فراواني آنها  نفر را تشكيل داده 23سال  64از 
  آمده است. 6در شكل 

  

  
  ميزان سن برحسب دهندگان پاسخ. تعداد و درصد 6 شكل

 

  ها هاي پرسشنامه تحليل پاسخ -5-3

ميداني با توجه به  مصاحبه شده در مطالعه پرسشنامهپرسشهاي 
ــنهاد      ــين و پيش ــات پيش ــده از تحقيق ــت آم ــاي بدس پارامتره

 بـه تحليـل  در ادامـه  است، كه  ي شدهحاطركارشناسان مربوطه 
  .شده استپرداخته آن  سواالت و بررسي نتايج

) مطالعات قبلي نشان داد بسياري از عابران پياده بـراي  الف
انـد   هايي كه داراي پله برقي هستند تمايل نشان داده عبور از پل

ها را، راه حـل مناسـبي جهـت عبـور عـابران       و الحاق آن به پل
همچنين طبق تحقيقـي   .)1393 ،بابايي مراد و ميرزايي( دانند مي

ترين دليل اسـتفاده   انجام گرفته بود، اصليكه در شهر كرمانشاه 
ها توسط عابران، عدم وجود پلـه برقـي يـا بـاالبر      نكردن از پل

   .)1392زاهـدي، ابراهيمـي و مظفـري    ( مناسب بيان شده است
ها در مورد نياز به  به همين دليل در اين خصوص از كاربران پل

شد. با سيستم پله برقي و همچنين ايستادن روي پله برقي سوال 
درصد از  9/77توجه به نتايج پاسخ دهندگان در مطالعه حاضر، 

انـد، البتـه    هاي برقي مشـكل داشـته   كاربران با ايستادن روي پله
همچنين زنان بيشتر از مردان با اين موضوع دچار مشكل بودند. 

هـاي  دار اظهار داشتند عبـور از پلـه  هاي بچهافراد مسن و خانم
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لسكه و ساير وسايل همراه، مشكل بـوده  برقي با وجود عصا، كا
  و وجود آسانسور كاراتر است.

 هـاي  پلزير وجود مانع عبور در نقش  بهدر پرسشنامه ) ب
كـه يـك عامـل محـدود كننـده بـراي عبـور عـابران          عابر پياده

نشـان   تحقيقات گذشـته شود، پرداخته شده است.  محسوب مي
عـابر   هـاي  پـل استفاده از عدم عدم وجود موانع فيزيكي در داد 
اسـتقرار  همچنـين   .)1391، حسن پور و صـفارزاده ( است مؤثر

 موثر اسـت براي عبور از زير پل، گيري عابران  موانع در تصميم
درصد از  9/23 در پژوهش جاري .)1395، و رصافي مهاجري(

زيـر  از  كه در صورت نبود نـرده  اند داشتهپاسخ دهندگان اعالم 
از عواقـب   باال گاهيوجود آدرصد هم با  5/25نمايند و  پل مي

  د.كنن عبور مي ها از زير پل ،عبور از زير پل
ج) خلوتي يا شلوغي معابري كه در آن ها پـل عـابر پيـاده    
وجود دارد نيز مورد توجه و بررسي واقع شده است. در معـابر  

يابد پس عابر با توجـه بـه    خلوت سرعت خودروها افزايش مي
به عبور از روي پل داشته باشد، تمايل توضيحات بيان شده بايد 

تصـور كنـد   شـود فـرد    از طرف ديگر خيابان خلوت باعث مـي 
احتمال برخورد وي با وسـائل نقليـه كمتـر اسـت و در نتيجـه      

شود. در نتـايج پـژوهش    خيابان مياز ترغيب به عبور همسطح 
درصد عابران هنگامي كـه خيابـان    7/61حاضر مشخص گرديد 

از  درصد حتمـاً  18نمايند و  خلوت باشد از پل عابر استفاده مي
  كنند. زير پل عبور مي

هـاي ترافيكـي    ها، همچنين به تاثير آمـوزش  د) در مصاحبه
هـاي عرضـي و مخصوصـا     اكتسابي در جهت عبور از گـذرگاه 

هاي  هاي غير همسطح عابرپياده پرداخته شده است. پژوهش پل
كننده عملكرد ضـعيف عـابران در شـهر تهـران در      قبلي كه بيان

زمينه رعايت مقـررات راهنمـايي و راننـدگي اسـت نشـان داد      
هاي پيشگيرانه و آموزشـي در ايـن خصـوص     نامهبكارگيري بر

. نتايج تحليل پاسخ )1385 ،و مرادي هلكويي ناييني( موثر است
درصـد از   5/83ها بيان كننده اين واقعيت اسـت كـه    پرسشنامه

هـاي ترافيكـي را در عبـور از     پاسخ دهنـدگان وجـود آمـوزش   
  اند. هاي عابر پياده مؤثر قلمداد نموده پل

توانـد بـا عـدم آگـاهي عـابران بـه        كه مـي مورد ديگري ) ه
صورت مستقيم رابطه داشته باشد، تـاثير مـدت زمـان عبـور از     

عـابران  . باشـد  مـي  ،خيابـان از روي پل در برابر عبور همسـطح  
زمـان   ،عـابر  عبـور از روي پـلِ  در كننـد كـه    معموال تصور مي

ايـن   .شود صرف مي ،خياباناز بيشتري نسبت به عبور همسطح 

باشـد.   علت نياز به طي مسافت بيشتر از روي پل مـي تصور به 
در مطالعه حاضر مشخص گرديد كه مدت زمان عبور از عرض 

باشـد كـه    درصد عـابران حـائز اهميـت مـي     3/93خيابان براي 
 سطحترغيب عابران به عبور از در تواند يكي از عوامل مهم  مي

محـل  در عينـي  گيري  و اندازهمشاهدات همچنين خيابان باشد. 
 33كه عبور از روي پل به عالوه  هاي تحت مطالعه نشان داد  پل

 5/1پله موجود در كنار آن براي يك فرد ميانسال بطور ميانگين 
طح سـ در صورتيكه مدت زمان عبـور از   ،دقيقه زمان الزم دارد

 2بطور ميـانگين   ،و بدون وجود نرده ها در زير همان پل خيابان
ترافيك وسايل تداخل با ت كه دليل آن ثانيه بوده اس 55دقيقه و 

بـراي  جستجوي فاصله قابل قبول بين خودروها و نقليه زير پل 
احتمال باعث بيشتر، باشد كه عالوه بر زمان تلف شده  ميعبور 
  شود. نيز مي خطر

از تصـادفات  (تجربه يا تـرس از آن)  تصور قبلي عابران ) و
در عبور از عرض معابر در پرسشنامه مـورد سـوال واقـع شـد.     

در درصـد  3/15سابقه تصـادف بـا   دهد  مطالعات قبلي نشان مي
در . ]1392و صـفارزاده،  پـور  حسـن [ اسـت  مـؤثر اين موضـوع  

درصد از عابران به مقـدار خيلـي زيـادي     6/71پژوهش حاضر 
تحت تاثير تصور ذهني قبلـي يـا تـرس از احتمـال تصـادفات      

  اند. دهبو
هايي كـه داراي پـل    ) سرعت خودروهاي عبوري از مكانز

گيري عابران پياده تـاثير   تواند، در تصميم عابر پياده بودند نيز مي
گذار باشد، به همين منظور در طرح سواالت به اين موضوع نيز 

درصـد از پاســخ   8/84توجـه گرديـد. در نتيجـه ايـن مطالعـه،      
پــل را متــاثر از ســرعت دهنــدگان تصــميم خــود بــه عبــور از 

تواند به صـورتي   اند، اين موضوع مي خودروهاي عبوري دانسته
  مرتبط با ترس از اتفاقات قبلي باشد.

 ) از آن جا كه عوامـل مـزاحم و مخـل امنيـت اجتمـاعي     ح
هـا،   (وارد شدن به حريم شخصـي عـابران، وجـود كيـف قـاپ     

هــاي عــابر پيــاده از  در پــل هــا) دستفروشــان و كــارتن خــواب
هـاي عـابر    پـل يت اسـتفاده از  مهمترين تهديدهاي بهبود وضـع 

مورد پرسـش   ،]1393و بابايي مراد، ميرزايي[شوند  ميمحسوب 
درصـد از پاسـخ دهنـدگان از امنيـت      6/83 قرار گرفتـه اسـت.  

درصـد در   4/79شهر اصفهان، در روز و  هاي پلاجتماعي روي 
  .اند داشتهشب رضايت 

به عنوان يك جسم زمخـت الصـاقي بـه    هاي زشت  پل) ط
ها را تحت تـاثير   پلعبور از تواند تصميم براي  ميبوده و معابر 
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هـاي   جلـوه نيز در سواالت در قالـب  به اين موضوع  قرار دهد.
 83 ،هـا  . با توجه به پاسـخ دي اشاره گرديده استبصري و كالب

عـابر را   هـاي  پلدرصد از پاسخ دهندگان زيبايي و شكيل بودن 
 4/87دانند، در ضـمن   در ميزان عبور از روي آنها تاثير گذار مي

و  انـد  داشتهها رضايت كامل ن درصد از عابران از تهويه روي پل
  اند. ها كامال ناراضي بوده يي روي پلدرصد نيز از روشنا 3/19

  
  بحث -6

به بررسي تصادفات عـابر پيـاده كـه در زيـر      در اين پژوهش   
اد هاي عابر پياده اتفاق افتاده پرداخته شده است. وجود تعـد  پل

تـر بـر حسـب ظـاهر منجـر بـه عبـور         پله زياد و مسير طوالني
پيشـنهاد   ينشـود. بـدين سـبب متخصصـ     همسطح از معابر مـي 

ه اما با وجـود سيسـتم مكـانيز   اند.  برقي را ارايه نموده الحاق پله
كننـد. بنـابراين الزم    ها عبور مي عابران از زير پلبيان شده هنوز 

بود در اين خصوص پژوهشي صـورت گيـرد. لـذا در ايـن      مي
با استفاده از مطالعـه ميـداني بـا مصـاحبه بـه روش      مطالعه كه 
، هاي عابر پيـاده  زير پلعابران اي و مطالعه تصادفات  پرسشنامه

ـ ارابراساس نتايج شده است. انجام شده، به اين مهم پرداخته  ه ئ
هــا در  شـده حاصــل از آمــار تصــادفات و مصــاحبه پرسشــنامه 

  كرد:بيان توان موارد زير را  مي ،هاي قبل بخش
درصـد از   9/77ها نشـان داد   پرسشنامهبه پاسخ نتايج  الف)

و افراد مسـن و   هگان از پله برقي دچار مشكل بود استفاده كننده
دار با وجود عصا، كالسكه و ساير وسايل همـراه،   هاي بچه خانم

درصد) از  4/41نفر ( 159از طرف ديگر عبور . اند داشته مشكل
درصـد)   4/15تصـادف (  114ها و  مصاحبه شوندگان از زير پل

بيان كننده اين است كـه وجـود سيسـتم    هاي مكانيزه  در زير پل
يي الزم را ندارد. لذا لزوم وجود آسانسـور  كارابرقي  مكانيزه پله

  .باشد محرز مي ،همشود  كه باعث حذف مشكالت بيان شده مي
با ظرفيت مناسـب   توان از تعداد كافي آسانسور ميبدين منظور 

عالوه براين وجود  برقي را حذف نمود. استفاده كرد و پله ،محل
دهنـده   درصد از افراد توانخواه در آمار تصـادفات نشـان   6/40

  است. هانياز به توجه ويژه به آن
درصـد از مصـاحبه شـوندگان     9/23با توجه به اينكـه   ب)

با وجود آگاهي باال از عواقـب عبـور از زيـر پـل     اظهار نمودند 
درصـد در   18كنند و همچنين  ها عبور مي بدون نرده، از زير پل

و صورت خلوتي معابر حتما از زيـر پـل عبـور خواهنـد كـرد      
وجود مـانع بازدارنـده بـراي عبـور از      ،مطالعات قبليهمچنين 

  معابر ضروري است.

اي بيان كننده اين واقعيت  ج) نتايج مطالعه ميداني پرسشنامه
وص عبـور  هاي ترافيكي در خصـ  درصد آموزش 5/83است كه 

ها را موثر دانسته، همچنين با توجه زمان عبور از معبر كـه   از پل
ــراي  ــراد   3/93ب ــد از اف ــوزش و  درص ــزوم آم ــت دارد ل اهمي

محـرز  بـراي آن،   سـازي  سازي در اين خصوص و فرهنـگ  آگاه
توان بـا ايجـاد تصـور     از طرف ديگر در حين آموزش مي است.

يك عامل بازدارنده دروني ايجاد كرد چرا كه  ،ذهني از تصادف
درصد از عابران به مقدار خيلي زيادي تحت تاثير تصـور   6/71

 8/28دهـد   نشـان مـي   2شكل وه بر اين ذهني قبلي هستند. عال
كـه بـه علـت     دهـد  تصادفات در ساعات شب رخ ميدرصد از 

بنـابراين  كمبود روشنايي و كاهش ديد عابران و رانندگان است. 
ندن ا، چسـب نياز به آموزش و توصيه به پوشيدن لباسهاي روشن

كـه در  توانخـواه  در افـراد   ،شبرنگ روي عصا و سـاك دسـتي  
نكتـه قابـل توجـه    . باشد كنند، مي معابر تردد ميتاريكي هوا در 

بـا  افراد  كه آموزش دراست  اين ،5 و 4ديگر با توجه به جدول
  دارد.بيشترين تأثير را سال  64و افراد باالي  عاليه تحصيالت

د) سرعت خوردهاي عبوري در تصميم به عبور از عـرض  
آرام درصد از مصاحبه شوندگان مـوثر بـوده لـذا     8/84معبر بر 

هاي عابر پياده و  سازي يا آرام شدن جريان ترافيك در محل پل
عدم وجود مانع عبور، وسوسه كننده قوي جهت عبور همسطح 

  گردد. است لذا مجددا بر وجود موانع تاكيد مي
ها بسيار حـايز اهميـت بـوده و     ه) امنيت اجتماعي روي پل

 اسـت. اجتناب ناپذير  ،لزوم توجه بيشتر به جهت جذب عابران
نشان داد براي زنان امنيت اجتماعي بيشتر از  3همچنين جدول 

آنها و تردد دايمـي   مردان داراي اهميت است. استفاده عموم از
منجــر بــه افــزايش امنيــت اجتمــاعي و حــذف هــا  از روي پــل

معضالت خواهد شد. لذا اجراي راهكارهاي ترغيب به عبور از 
  ها در اين زمينه موثر است. پل

درصـد از   83هـا بـراي    هاي بصري و كالبدي پـل  جلوهو) 
عابران براي ترغيب به استفاده از پل عابر مهم بوده اسـت. لـذا   

ها حتي ايجاد پوسته زيبا براي آنها عالوه بـر   حي مناسب پلاطر
ايجاد منظر مناسب شهري موجب تشـويق بـه اسـتفاده از آنهـا     

ي بصري ها جلوه 4و  3همچنين با توجه به جداول  خواهد شد.
نسبت به مـردان بـا ميـانگين     55/3براي زنان با ميانگين نمرات 

هـاي عـابر در    هاي بصري و كالبدي پل تراست. جلوه مهم 28/3
شـوند تـا    تر طراحـي مـي   كشورهاي توسعه يافته معموال جذاب

عامل مشوقي براي عبور شهروندان از روي آنها به شمار بـرود؛  
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بـانپو (كـره جنـوبي)،      اننـد پـل  هـايي م  توان پل نظير آنها را مي
  .موجدار (ماربور اسلووني) و طبيعت (تهران) را نام برد

  

  گيري نتيجه -7

آوري اطالعـات تصـادفات در   مطالعه حاضر كه حاصل جمـع   
-ميهاي ميداني است نشان  ها و تحليل پاسخ پرسشنامه زير پل

عالوه بر وجود سيستم مكـانيزه بايـد ايـن سيسـتم بتوانـد      دهد 
پوشش دهنده نيازهاي افراد توانخواه باشد كه وجـود آسانسـور   

ديكته خواهد  ،به همراه پله ثابتمناسب به همراه پله برقي و يا 
ين لزوم نرده با توجه به آمار و نظـرات مصـاحبه   شد. عالوه برا

ناپـذير اسـت.    جتنابشوندگان در جلوگيري از عبور همسطح ا
هـا   هاي بصري زيباي پل آموزش، تامين امنيت اجتماعي و جلوه

در جذب عابران در عبور غير همسطح بسيار موثر بـوده و نيـاز   
  يك برنامه پيشگيرانه و توجه ويژه است. به
  

  سپاسگزاري-8

هاي پزشكي  معاون محترم مركز حوادث و فوريتدر پايان از   
 ترافيك شهرداري اصفهان، ونقل و حمل معاونت استان اصفهان،

رئـيس محتـرم    ،دفتر تحقيقات كاربردي ف.ا.ا نيـروي انتظـامي  
و تمام كساني كه  پليس راهور فرماندهي انتظامي استان اصفهان

سپاس و قدرداني  ،به جهت همكاريدر مصاحبه شركت كردند 
  آيد. به عمل مي

  
  
  

 

  هانوشتپي -9
1. The World Health Organization 

2. Nteziyaremye 
3. Pasha, Rifaat & Hasnat 
4. Abojaradeh 
5. Guo et al. 
6. Bohm & Zech 

7. Kolmogorov-Smirnov 
  

  مراجع -10

 ،، پ.بشــيري، پ. و بشــيري ،، م.حســن پـور  ،، م.احـدي  - 
ــاي ايمنــي و پيشــگيري از    " ،)1395( ــاي ارتق راهكاره

، مجله ارتقـاء  "تصادفات عابران پياده در شهرستان قزوين
ها، دوره چهـارم، شـماره   مصدوميت زايمني و پيشگيري ا

 .150-143سوم، ص. 
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