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  راننـدگی  اثـر تـصادفات    عابر پيـاده در      ۷۹۶ در کل کشور     ۱۳۸۱اساس آمارهای معاونت راهنمائی و رانندگی نيروی انتظامی در سال            بر
آنها مربوط به معـابر بـرون شـهری    ) درصد۵۰( نفر۳۹۷مربوط به معابر درون شهری و)  درصد۵۰( نفر۳۹۹ند که ا  دادهجان خود را از دست      

  . بوده است
 نگرش و عملکرد عابرين پياده در مورد مقررات راهنمائی و  چگونگي مطالعه حاضر به منظور تعيين سطح آگاهی،    ،با توجه به اين وضعيت    

ـ     نحوه نمونـه   .اند  عابرين پياده در شهر تهران بوده      ،جامعه هدف بوده و    مقطعي   از نوع  مطالعه   .ترانندگی در شهر تهران انجام گرف      ه گيـري ب
   .نفر تعيين گرديد ۵۷۶ بوده و حجم نمونه مورد نياز احتمالي آسان غير صورت

و ) Odds Ratio-OR(يـزان بخـت    م و در صورت لزوم از شاخصکای دون ي از آزمويفدر آناليز تحليلي براي تعيين ارتباط متغيرهاي ك
  .قرار گرفتبررسي  مورد آلفاي كرونباخبا استفاده از شاخص  سؤاالت در هر حيطه پايايي .حدود اطمينان آن استفاده شد

از افراد مورد بررسی دارای آگاهی، نگرش و عملکرد       درصد ۸/۵۴ و   ۷/۶۰،  ۷/۶۶به ترتيب   .  عابر مورد بررسی قرار گرفتند     ۵۸۰در مجموع   
پس از حذف اثر متغيرهای مخدوش کننده با استفاده از مدل رگرسـيون لجـستيک،               . اند  مناسب در زمينه مقررات راهنمائی و رانندگی بوده       

داری بـين نگـرش و        اما ارتباط معنی  . دار بود    و نگرش عابرين در زمينه مقررات راهنمائی و رانندگی از نظر آماری دارای ارتباط معنی               آگاهي
 همچنـين .  مرتبط بـود آگاهی عابرين مورد بررسی در مورد مقررات راهنمائی و رانندگی با تحصيالت و شغل آنها. ها مشاهده نشدعملکرد آن 

  . دار بود از نظر آماری معنی آنها نگرش و ارتباط جنس، تحصيالت و شغل با عملکرد ارتباط سن با
نکتـه قابـل ذکـر ديگـر رونـد          . ه مقررات راهنمائی و رانندگی ضـعيف اسـت        اين مطالعه نشان داد عملکرد عابرين در شهر تهران در زمين          

با توجه به اهميت نقش عوامل انسانی در وقوع سـوانح و            . کاهشی در نسبت وضعيت مطلوب از آگاهی به نگرش و از نگرش به عملکرد است              
 نتـايج   اسـتفاده از  بـا   . استو آموزشی    پيشگيرانه   هاي كارگيري برنامه  كاهش وقوع اين گونه حوادث به     جهت  بهترين روش   حوادث ترافيکی،   
هـاي زنـدگي    شيوه رفتار و، نگرشهايی را طراحی و اجرا نمود و در نهايت  تری چنين برنامه توان به نحو بهتر و هدفمند     ميچنين تحقيقاتي   

  .بخشيد ارتقا در زمينه ترافيک را مردم
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  ٢٨

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
 به عنوان يكي از كشورهايي یترافيكو حوادث سوانح از نظر ايران 

است ناشی از آن كه داراي بيشترين موارد تصادف و مرگ و مير 
 مورد ١٩١٠٠، ١٣٧٩ در سال شود تنها ميگفته و معرفي شده 

 شده مورد بستري در اثر حوادث ترافيكي در ايران ٣٧٥٠٠٠مرگ و 
 نفر در ١٧٠٠٠ هر ساله در حدود ،هاي موجود طي تخمين .است

دهند كه اين  اي جان خود را از دست مي ايران در اثر تصادفات جاده
ميزان بروز اين نوع . اخير افزايش داشته است هاي آمار در سال

اي و جهاني باالتر  هاي منطقه از ميزان)  در ده هزار نفر۳۰(سوانح 
 ۵/۱۳ .دهد ها را به خود اختصاص مي  کل مرگ درصد از۵/۷بوده و 

درصد از عمر از دست رفته در ايران، نتيجه حوادث ترافيکي است 
که اين نسبت نيز در مقايسه با جهان و منطقه افزايش زيادي را 

اين افزايش به خصوص در زمينه دو نسبت مزبور . دهد نشان مي
تر  ر ايران و جوانناشي از باال بودن ميزان بروز حوادث ترافيکي د
  ]. ۱[بودن جمعيت در مقايسه با جهان و منطقه است

بر اساس آمارهای معاونت راهنمائی و رانندگی نيروی انتظامی در 
  رانندگیاثر تصادفات عابر پياده در ۷۹۶ در کل کشور ۱۳۸۱سال 

 مربوط  از آنها) درصد۵۰(  نفر۳۹۹اند که  دادهجان خود را از دست 
مربوط به معابر برون )  درصد۵۰( نفر ۳۹۷  شهری وبه معابر درون

 عابر پياده نيز دچار ۱۷۹۵۶شهری بوده است و در همان سال، 
 مربوط به معابر  از آنها) درصد۷۳( نفر ۱۳۱۵۴اند که  جراحت شده

مربوط به معابر برون شهری )  درصد۲۷( نفر ۴۸۰۲درون شهری و 
 اصفهان، تهران، فارس، های بر اساس اين آمارها، استان. بوده است

گيالن و همدان با اختالفات اندکی به ترتيب دارای بيشترين ميزان 
توجه  با ].۲[اند مرگ و مير عابرين پياده در اثر سوانح رانندگی بوده

ترين روش و ابزار در   بهترين و با صرفه،به مباحث و آمارهاي باال
هاي   برنامهكارگيري راهكارها و كاهش وقوع اين گونه حوادث به

آموزشي و پيشگيرانه است و در واقع بايد با ارائه آمار و نتايج چنين 
. هاي زندگي افراد جامعه را تغيير داد شيوه  رفتار و، نگرش،تحقيقاتي

اساس چند مداخله  توان بر دورنماي پيشگيري از اين موارد را مي
اعت در اياالت متحده آمريکا برقراری س:  براي مثال.برآورد كرد

 درصد از کل ۱۳تابستانی، مرگ و مير عابرين پياده را به نسبت 
 ۱۰ تا ۵های زمانی بين ساعت  مرگ و مير عابرين پياده، در دوره

دهد و   بعدازظهر در سال کاهش می۹ تا ۴قبل از ظهر و ساعت 
 درصد از ۳ميزان مرگ و مير سرنشينان وسايل نقليه را به نسبت 

های  ينان وسايل نقليه در همان دورهکل موارد مرگ ومير سرنش
  ].۳[دهد زمانی در سال کاهش می
 Visibility(های بينائی ای اثرات کمک در انگلستان در مطالعه

aids ( روی وقوع سوانح رانندگی و جراحات، در عابرين پياده و
 مورد ،های شناختی و تشخيصی رانندگان موتور سواران و پاسخ

 عالئم بصری،  كهين مطالعه نشان دادنتايج ا. بررسی قرار گرفت
. کنند های تشخيصی و شناختی رانندگان را تقويت می پاسخ

های زرد، قرمز و   مواد فلورسنت در رنگ،همچنين در ساعات روز
دهند و در نتيجه  نارنجی قدرت تشخيص رانندگان را افزايش می

  ].۴[يابد ايمنی عابرين افزايش می
ن و وسايل نقليه در واشنگتن و مطالعه روند تصادفات عابري

 ۱۹۹۸ تا ۱۹۷۰بالتيمور در اياالت متحده آمريکا نشان داد از سال 
. های اساسی در بين الگوهای اين سوانح به وجود آمده است تفاوت
 کودکان به وجود در" های شديد در عابرين پياده که نوعا تصادم

 درصد ۱۵به  درصد ۳۷ها در واشنگتن از  آيند، در طول اين سال می
دهد که روی  تحليل مجموع تصادفات نشان می. کاهش يافته است

هم رفته عابرين نسبت به رانندگان در موارد بيشتری مقصر 
  ].۵)[درصد۳۹ درصد در مقابل ۵۰.(اند بوده

 به منظور بررسی Risto و Veliای در فنالند توسط  مطالعه
عابرين پياده و های لجستيک در تجزيه و تحليل رفتار  کارائی مدل

های لجستيک در  اين مطالعه نشان داد، مدل. رانندگان انجام شد
کنند و الزم است در  تجزيه و تحليل رفتار عابرين به خوبی عمل می

اين روش يک تکنيک مفيد جهت . کار برده شوند  بيشتر به،مطالعات
های مخاطره آميز در مناطق مختلف  ها و محل تشخيص موقعيت

های مربوط به ايمنی و  روش مناسب جهت تعيين اندازهبوده و يک 
. مطالعات ملی جهت ارتقاي مقررات و قوانين ترافيکی است

همچنين اين مطالعه نشان داد بسياری از متغيرهای توضيحی از 
جمله فاصله عابر از پياده رو، اندازه شهر، تعداد عابرينی که به طور 

سرعت وسيله نقليه و اندازه کنند،  همزمان از عرض خيابان عبور می
 و Vander ].۶[کنند اتومبيل در عملکرد عابرين نقش مهمی ايفا می
 در غالب Groningenهمکاران در مرکز تحقيقات ترافيکی دانشگاه 

يک پروژه تحقيقاتی آموزش ترافيکی به کودکان، يک روش تجزيه و 
مند  اعدهاين روش در ق.  ابداع نمودند راتحليل وظايف عابرين پياده

های تجربی در مورد  کردن اهداف آموزشی و مرتب کردن منظم داده
  ]. ۷[های روانی کاربرد دارد اجرای وظايف واقعی و ارتباط توانايی
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  ٢٩

    راديعلي م و كوروش هالكوئي نائيني                                                                                     ...       مقرراتآگاهي، نگرش و عملكرد عابرين پياده در زمينه رعايت 

 Blood)ضمن آن كه اجرای قانون کاهش غلظت الکل در خون 
Alcohol Concentration) درصد به ۱۰/۰ هنگام رانندگی از 

لينای شمالی آمريکا موجب کاهش  درصد در ايالت کارو۰۸/۰
داری در بروز سوانح ترافيکی جرحی و فوتی مرتبط با مصرف  معنی

  ].۸[الکل شده است
 به منظـور تعيـين سـطح        حاضربا توجه به مطالب مذكور، مطالعه       

آگاهی، نگرش و عملکرد عابرين پياده در مورد مقـررات راهنمـائی و             
  .پذيرفترانندگی در شهر تهران انجام 

  
   كار واد و روشم

،  جامعه هدفو توصيفی ـ تحليلی ومقطعي  از نوع مطالعه حاضر
حجم نمونه الزم  .اند تمامي عابرين پياده در سطح شهر تهران بوده

با استفاده گيري  نمونه نفر تعيين گرديد و ۵۸۰جهت انجام مطالعه 
انجام ) Convenient sampling (احتمالي آسان  غيراز روش
ها از نظرات کارشناسان خبره  يه فرم جمع آوری دادهدر ته. گرفت

براي سنجش آگاهی، سؤاالت . راهنمائی و رانندگی استفاده گرديد
آزمون تئوری گواهينامه رانندگی مورد استفاده قرار گرفت و نگرش 

ها  عابرين نسبت به برخی نکات ايمنی هنگام عبور از عرض خيابان
 راست قبل و هنگام عبور از نگاه کردن به سمت چپ يا: از جمله

بررسی ... عرض خيابان، آهسته عبور نمودن از عرض خيابان و
عملکرد عابرين نيز از طريق مشاهده نامحسوس رفتار آنها . گرديد

به منظور . ها مورد بررسی قرار گرفت هنگام عبور از عرض خيابان
 و ها از روی نقشه شهر تهران به طور تصادفی، پنجاه انتخاب نمونه

های سطح شهر انتخاب  هشت چهار راه اصلی از ميان کل چهار راه
هاي  های انتخاب شده، يکی از خيابان گرديد و در هر يک از چهار راه

پرسشگران در نقاط . منتهی به آن به طور تصادفی انتخاب شد
 متر انتهايی خيابان را زير نظر ۵۰انتخاب شده مستقر شده و

ر محدوده مورد نظر از عرض خيابان عبور اولين عابری که د. گرفتند
شد و به اين ترتيب،  نمود، به طور نامحسوس زير نظرگرفته می می

سپس . اجزاء مربوط به بخش عملکرد پرسشنامه تکميل گرديد
شد تا  ضمن ارائه توضيحاتی در مورد طرح تحقيقاتی از او تقاضا می

يان بررسی هر پس از پا. های پرسشنامه را تکميل نمايد بقيه قسمت
عابر، اولين عابر بعدی که از عرض خيابان در محدوده تعيين شده 

  . گرفت کرد مورد بررسي قرار مي عبور می
 صورت ی در دو بخش توصيفي و تحليلها تجزيه و تحليل داده

 با استفاده از  برای متغيرهای کمیآناليز توصيفي. پذيرفت

 و برای ي مورد بررسيهاي ميانگين و انحراف معيار متغيرها شاخص
 ای با استفاده از فراوانی مطلق و نسبی ای و طبقه های رتبه داده

متغيرهاي ميان  ارتباط مقايسهدر آناليز تحليلي براي . انجام شد
 و حدود OR  و در صورت امکان از شاخصکای دون ي از آزمويفك

 و  براي تعيين رابطه بين متغيرهاي كمي.اطمينان آن استفاده شد
همچنين در هر مورد بررسی . بكار گرفته شد t آزمون  نيزوحالتید

الزم از نظر مخدوش کنندگی يا تداخل اثر متغيرها با استفاده از 
   .های منتل هنزل و رگرسيون لجستيک به عمل آمد روش

 Internal سؤاالت در هر حيطه پايايي تعيين جهت
Consistency مورد كرونباخآلفاي  پرسشنامه با استفاده از شاخص 

به اين منظور دو مطالعه مقدماتی انجام   وقرار گرفتبررسي 
 برای سؤاالت حيطه آلفاي كرونباخهر مطالعه شاخص  در .پذيرفت

صورت يافتن مقادير در . قرار گرفتآگاهی و نگرش مورد محاسبه 
عنوان ه سؤاالت آن حيطه ب,  جهت آلفاي كرونباخ٧/٠ باالي و ٧/٠

 اعتبار محتوا  ابتداروايي نيز ارزيابیبه منظور  .شد  قلمداد ميپايا
)Content Validity ( با نظر کارشناسان مربوطه مورد بررسی و

همچنين براي بررسي اعتبار ساختاري . اصالح قرار گرفت
)Construct Validity ( سؤاالت مربوط به آگاهي و نگرش و نيز به

، نگرش و عملکرد، دست آوردن متغيرهاي دوحالتي نمايانگر آگاهي
كه  در صورتي. استفاده شد Factor Analysisاز روش ابتدا 

نمود  میيه ج واريانس را تو درصد٨٠ ، استخراج شدهعواملمجموع 
Construct validity و از ميانگين وزنی اين گرديد تأييد مي 

عوامل، برای ادامه تحليل استفاده شده و در غير اين صورت از 
 Principle Components)هاي اصلي  ؤلفهتجزيه و تحليل م

Analysis)۹[شد  استفاده می.[  
هاي اصلي استخراج شده براي هـر يـك از ايـن دو گـروه از                  مؤلفه

سؤاالت در درصد واريانس توجيه شده توسط همان مؤلفه به عنـوان            
متغير كمی  . شدند  ها با هم جمع می      وزن، ضرب شده و حاصل ضرب     

شـد كـه      انگين به دو قـسمت تقـسيم مـی         دست آمده از نقطه مي     به
) يا نامناسـب  (تر    و پايين ) يا مناسب (حاكي از آگاهي يا نگرش باالتر       

آمـد در     از اين متغيرهاي دوحالتي به دست آمده به عنـوان پـي           . بود
  .گرديد ادامه تحليل استفاده می

  
  ها يافته

 عابر مورد بررسی قرار گرفت كه از اين ميان، ۵۸۰در مجموع 
 نفر ۱۷. زن بودند)  درصد۳۱( نفر ۱۸۱مرد و )  درصد۶۹(فر  ن۳۹۹
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  ٣٠

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 ۱۷از افراد انتخاب شده نيز حاضر به شرکت در مطالعه نشدند که 
. نفر ديگر به صورت تصادفی انتخاب شده و جايگزين آنها گرديدند

 درصد از افراد مورد بررسي ۵۵ و ۶۱، ۶۷ها به ترتيب  بر اساس يافته
ملکرد مناسب در زمينه مقررات راهنمائي و داراي آگاهي، نگرش و ع

ارتباط نگرش در مورد موضوع مورد مطالعه با . اند رانندگي بوده
آگاهی در مورد آن در عابرين تحت مطالعه نيز از نظر آماری 

 اما ارتباط عملکرد افراد تحت .)=P ۰۰۱/۰(دار بوده است معني
ر مورد آن از مطالعه در مورد موضوع مورد بررسی با نگرش آنها د

 ارتباط آگاهی ۱جدول شماره  .دار نبوده است نظر آماري معني
عابرين مورد بررسی در مورد مقررات راهنمائی و رانندگی و 

همانگونه كه مشاهده . دهد ای آنها را نشان می های زمينه متغير
شود اختالف آگاهي عابرين مورد بررسي تنها بر حسب ميزان  مي

همچنين . دار بوده است  از نظر آماري معنيتحصيالت و شغل آنها
روند تغييرات آگاهی عابرين در زمينه موضوع مورد مطالعه بر حسب 

به عبارت ديگر با افزايش سطح . دار بوده است تحصيالت آنها معنی
 ارتباط ۲جدول شماره  .تحصيالت، آگاهی افراد افزايش يافته است

راهنمائی و رانندگی و نگرش افراد مورد بررسی در مورد مقررات 
 دهد اين جدول نشان می. دهد های زمينه ای آنها را نشان می متغير

حسب جنس، سطح   اختالف نگرش عابرين مورد بررسي بركه
تحصيالت، شغل و دارا بودن گواهينامه رانندگی از نظر آماري و نيز 
روند تغييرات نگرش عابرين در زمينه موضوع مورد مطالعه بر حسب 

 ارتباط عملکرد افراد ۳جدول شماره . دار بوده است نها معنيسن آ
های  مورد بررسی در مورد مقررات راهنمائی و رانندگی و متغير

  كهدهد اين جدول نيز نشان می. دهد ای آنها را نشان می زمينه
اختالف عملکرد عابرين مورد بررسي برحسب جنس، سن، سطح 

 رانندگی از نظر آماري و تحصيالت، شغل و دارا بودن گواهينامه
همچنين روند تغييرات عملکرد عابرين در زمينه موضوع مورد 

عملکرد عابرين . دار بوده است مطالعه بر حسب تحصيالت آنها معني
مورد بررسی با متغيرهای وضعيت تأهل، تحصيالت، شغل، زمان اخذ 

به . دهد نشان مي يدار گواهينامه و محل سکونت دائمی رابطه معنی
 سال، افراد داراي ۱۸عبارت ديگر عملکرد زنان، گروه سني کمتر از 

شجو نتحصيالت عالي، عابريني که شغل آنها کارگر، محصل يا دا
 . بوده و عابرين دارای گواهينامه رانندگی بهتر بوده است

 ، حذف اثـر متغيرهـاي مخـدوش کننـده         به منظور در اين مطالعه    
، نگرش و نيـز  ورد بررسي با آگاهياي افراد م ارتباط متغيرهاي زمينه 

مدل با استفاده از     مقررات راهنمائی و رانندگی       آنها در مورد   عملکرد
كه به   (مورد بررسي قرار گرفت    Enterبه روش   گرسيون لجستيک   ر

پـس از حـذف اثـر    . )انـد  جهت اختصار در جداول نـشان داده نـشده   
زمينـه  متغيرهاي مخدوش کننده مشاهده شد که آگاهی عابرين در          

مقررات راهنمائي و رانندگي، رابطه آمـاري خـود را بـا تحـصيالت و               
سواد و افـراد دارای تحـصيالت ابتـدايي،           افراد بي . شغل حفظ کردند  

كمترين ميزان آگاهی را در مقايسه با افـراد دارای تحـصيالت عـالی              
ترين آگـاهی را   دار نسبت به کارگران مناسب     اند و افراد خانه     دارا بوده 

همچنين ارتباط نگـرش عـابرين مـورد بررسـی در مـورد             . اند  هداشت
دار بـوده اسـت،       موضوع مورد مطالعه با سن آنها از نظر آماری معنی         

به نحوي كه با افزايش سن نگرش عابرين در مورد مقررات راهنمائی            
تـرين    سـال دارای ضـعيف     ۱۸تر شده و افراد زيـر         و رانندگی مناسب  

. انـد   تـرين نگـرش بـوده        دارای مناسـب    سال ۴۵نگرش و افراد باالی     
عملکرد عابرين در زمينه مقـررات راهنمـائی و راننـدگی بـا جـنس،               

از نظر آماری دارای     تحصيالت، شغل و دارا بودن گواهينامه رانندگی      
 ۱۸عملکرد زنـان، گـروه سـني کمتـر از       . دار بوده است    ارتباط معنی 

 آنهـا کـارگر،     سال، افراد داراي تحصيالت عالي، عـابريني کـه شـغل          
 بوده، و عـابرين دارای گواهينامـه راننـدگی بهتـر            دانشجومحصل يا   
  .بوده است

  
  ای آنها ارتباط آگاهی عابرين مورد بررسی در مورد مقررات راهنمائی و رانندگی با متغيرهای زمينه -١جدول شماره 

 P  راي آگاهي مناسبدرصد افراد دا  تعداد افراد داراي آگاهي مناسب  تعداد افراد مورد بررسي  
        جنس

  ۶۸  ۱۲۴  ۱۸۱  زن
  ۶۶  ۲۶۳  ۳  مرد

٥٣/٠  

        وضعيت تأهل
  ۶۸  ۲۴۲  ۳۵۸  همسر دار

  ۶۵  ۱۴۵  ۲۲۲  بدون همسر

٥٧/٠  
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  ٣١

    راديعلي م و كوروش هالكوئي نائيني                                                                                     ...       مقرراتآگاهي، نگرش و عملكرد عابرين پياده در زمينه رعايت 

 ای آنها ارتباط آگاهی عابرين مورد بررسی در مورد مقررات راهنمائی و رانندگی با متغيرهای زمينه -١ادامه جدول شماره 
 P  درصد افراد داراي آگاهي مناسب  تعداد افراد داراي آگاهي مناسب  تعداد افراد مورد بررسي  

        تحصيالت
  ۲۶  ۵  ۱۹  سواد بي

  ۵۸  ۱۹  ۳۳  خواندن و نوشتن
  ۶۴  ۳۴  ۵۳  ابتدايي

  ۶۸  ۱۵  ۲۲  راهنمايي
  ۶۶  ۱۶۶  ۲۵۱  متوسطه

  ۷۳  ۱۴۸  ۲۰۲  عالي

٠٠٢/٠  

        سن
  ۵۴  ۳۶  ۶۶   سال و كمتر١٨
  ۷۱  ۱۴۵  ۲۰۴   سال٣٠ تا ١٩
  ۶۷  ۱۱۵  ۱۷۲   سال٤٥ تا ٣١
  ۶۶  ۹۱  ۱۳۸   سال و باالتر٤٦

١٠/٠  

        شغل
  ۶۴  ۸۱  ۱۲۷  كارمند
  ۴۰  ۱۵  ۳۷  كارگر

  ۶۸  ۵۶  ۸۲  خانه دار
  ۶۴  ۹۴  ۱۴۷  دانش آموز و دانشجو

  ۷۵  ۱۴۱  ۱۸۷  ساير

٠٠١/٠  

        دارا بودن گواهينامه
  ۶۵  ۱۹۱  ۲۹۵  بله

  ۶۹  ۱۹۶  ۲۸۵  خير

٣٠/٠  

  
  ای آنها ارتباط نگرش عابرين مورد بررسی در مورد مقررات راهنمائی و رانندگی با متغيرهای زمينه -٢جدول شماره 

 P   مناسبنگرشدرصد افراد داراي    مناسبنگرشتعداد افراد داراي   تعداد افراد مورد بررسي  
        جنس

  ۵۳  ۹۷  ۱۸۱  زن
  ۶۴  ۲۵۵  ۳۹۹  مرد

٠١/٠  

        وضعيت تأهل
  ۶۲  ۲۲۳  ۳۵۸  همسر دار

  ۵۸  ۱۲۹  ۲۲۲  بدون همسر

٣١/٠  

        تحصيالت
  ۶۸  ۱۳  ۱۹  سواد بي

  ۵۴  ۱۸  ۳۳  خواندن و نوشتن
  ۶۸  ۳۶  ۵۳  ابتدايي

  ۴۵  ۱۰  ۲۲  راهنمايي
  ۵۴  ۱۳۶  ۲۵۱  متوسطه

  ۶۹  ۱۳۹  ۲۰۲  عالي

٠١/٠  

        سن
  ۵۰  ۳۳  ۶۶   سال و كمتر١٨
  ۵۷  ۱۱۷  ۲۰۴   سال٣٠ تا ١٩
  ۶۳  ۱۰۹  ۱۷۲   سال٤٥ تا ٣١
  ۶۷  ۹۳  ۱۳۸   سال و باالتر٤٦

٠٦/٠  

        شغل
  ۶۹  ۸۸  ۱۲۷  كارمند
  ۷۶  ۲۸  ۳۷  كارگر

  ۴۹  ۴۰  ۸۲  خانه دار
  ۵۵  ۸۱  ۱۴۷  دانش آموز و دانشجو

  ۶۱  ۱۱۵  ۱۸۷  ساير

٠٠٦/٠  

        دارا بودن گواهينامه
  ۵۵  ۱۶۳  ۲۹۵  بله

  ۶۶  ۱۸۹  ۲۸۵  خير

٠٠٦/٠  
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  ٣٢

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  ای آنها ط عملكرد عابرين مورد بررسی در مورد مقررات راهنمائی و رانندگی با متغيرهای زمينهارتبا -٣جدول شماره 
 P   مناسبعملكرددرصد افراد داراي    مناسبعملكردتعداد افراد داراي   تعداد افراد مورد بررسي  

        جنس
  ۶۳  ۱۱۴  ۱۸۱  زن
  ۵۱  ۲۰۴  ۳۹۹  مرد

٠٠٨/٠  

        وضعيت تأهل
  ۵۵  ۱۹۸  ۳۵۸  همسر دار

  ۵۴  ۱۲۰  ۲۲۲  بدون همسر

٧٦/٠  

        تحصيالت
  ۳۷  ۷  ۱۹  سواد بي

  ۶۷  ۲۲  ۳۳  خواندن و نوشتن
  ۳۸  ۲۰  ۵۳  ابتدايي

  ۴۵  ۱۰  ۲۲  راهنمايي
  ۴۸  ۱۲۰  ۲۵۱  متوسطه

  ۶۹  ۱۳۹  ۲۰۲  عالي

٠٠١/٠< 

        سن
  ۷۳  ۴۸  ۶۶   سال و كمتر١٨
  ۴۸  ۹۹  ۲۰۴   سال٣٠ تا ١٩
  ۵۱  ۸۷  ۱۷۲   سال٤٥ تا ٣١
  ۶۱  ۸۴  ۱۳۸   سال و باالتر٤٦

٠٠٢/٠  

        شغل
  ۶۰  ۷۶  ۱۲۷  كارمند
  ۶۸  ۲۵  ۳۷  كارگر

  ۵۵  ۴۵  ۸۲  خانه دار
  ۶۱  ۹۰  ۱۴۷  دانش آموز و دانشجو

  ۴۴  ۸۲  ۱۸۷  ساير

٠٠٤/٠  

        دارا بودن گواهينامه
  ۵۰  ۱۴۷  ۲۹۵  بله

  ۶۰  ۱۷۱  ۲۸۵  خير

٠١/٠  

  
  بحث و نتيجه گيري

 و نگرش عابرين مورد بررسـی در        اهياين مطالعه نشان داد که آگ     
ــاط     ــديگر دارای ارتب ــا يک ــدگی ب ــائی و رانن ــررات راهنم ــورد مق م

اما عملکرد عابرين در اين زمينـه بـا نگـرش و            . دارآماری است   معنی
  . باشد دار آماری مي آگاهی آنها از نظر آماري فاقد ارتباط معني

اد  در شــهر ســيدنی اســتراليا نيــز نــشان دLawarenceمطالعــه 
ها با عملکرد آنهـا       ها و خيابان    نگرش والدين در مورد مخاطرات جاده     

هنگام عبور از عرض خيابان به همـراه کودکـان خـود دارای ارتبـاط              
هـا و   امـا آگـاهی آنهـا در مـورد عوامـل خطـر جـاده              . دار است   معنی

  ]. ۱۰[دار نشان نداده است ها با عملکرد آنها ارتباط معنی خيابان

دهد که تنها با ارتقاي سـطح نگـرش عـابرين             ن مي اين نتيجه نشا  
تــوان عملکـرد آنهــا را در زمينــه رعايـت مقــررات راهنمــائي و    نمـي 

  . رانندگي ارتقا داد
هاي ايجاد  بنابراين الزم است از اعمال مقررات به عنوان يکي از راه  

فرهنگ صحيح ترافيک و ارتقاي عملکرد عـابرين در عبـور از عـرض           
کما اين کـه هـم اکنـون در تهـران و سـاير              . ه شود ها استفاد   خيابان

ای اوقـات     شهرهاي بزرگ کشور، پليس راهنمائي و رانندگي در پـاره         
های ويژه از اين شيوه جهت سـاماندهي عبـور و مـرور               در قالب طرح  

ها و ميادين اصلی اسـتفاده        راه  وسايل نقليه و عابرين در محدوه چهار      
  . نمايد مي
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  ٣٣

    راديعلي م و كوروش هالكوئي نائيني                                                                                     ...       مقرراتآگاهي، نگرش و عملكرد عابرين پياده در زمينه رعايت 

ر ادامه و گسترش يابـد و در دراز مـدت           های مذکو   الزم است طرح  
هايي در تغيير عملکرد      با انجام مطالعات اختصاصي تأثير چنين طرح      

  . عابرين پياده و ايجاد فرهنگ صحيح ترافيک ارزيابي گردد
آگاهي عابرين مورد بررسي در زمينه مقررات راهنمائي و رانندگي          

، افـراد داراي     سال، افراد بدون همـسر     ۳۰ تا ۱۹در زنان، گروه سني     
تحصيالت عالي، افراد خانه دار و عابرين دارای گواهينامـه راننـدگی            

 اما اختالف آگاهي عابرين مـورد بررسـي تنهـا بـر             .بيشتر بوده است  
دار بـوده   حسب ميزان تحصيالت و شغل آنهـا از نظـر آمـاري معنـي        

است و تنها روند تغييرات آگـاهي عـابرين در زمينـه موضـوع مـورد                
پـس از   . دار بـوده اسـت      ر حسب سطح تحصيالت آنها معني     مطالعه ب 

حذف اثر متغيرهاي مخدوش کننده با اسـتفاده از مـدل رگرسـيون             
 عابرين مورد بررسـي در مـورد موضـوع          آگاهيلجستيک نيز ارتباط    

دار  مورد مطالعه با سطح تحصيالت و شغل آنها از نظر آمـاري معنـي      
هـاي     طراحي و اجراي برنامـه     با توجه به اين نتايج الزم است در       . بود

سـواد و دارای سـطح تحـصيالت پـايين توجـه              آموزشی به افراد بـی    
  . بيشتری شود

نگرش عابرين مورد بررسي در زمينه مقررات راهنمائي و رانندگي          
 سال، افـراد همـسر دار، افـراد داراي          ۴۵در مردان، گروه سني باالي      

 بـوده و عـابرين      تحصيالت دانشگاهی، عابرينی که شغل آنها کـارگر       
دارای گواهينامه رانندگی بيشتر بوده و اختالف نگرش عابرين مـورد           

حــسب جــنس، ســطح تحــصيالت، شــغل و دارا بــودن  بررســي بــر
ضـمن آن   . دار بوده است    گواهينامه رانندگی آنها از نظر آماري معني      

كه روند تغييرات نگرش عابرين در زمينه موضوع مـورد مطالعـه بـر              
امـا پـس از حـذف اثـر         . دار بـوده اسـت      يـز معنـي   حسب سن آنها ن   

متغيرهاي مخدوش کننده با استفاده از مـدل رگرسـيون لجـستيک            
تنها ارتباط نگـرش عـابرين مـورد بررسـي در مـورد موضـوع مـورد                 

 . دار نشان داد مطالعه با وضعيت سن و آگاهی آنها رابطه معنی
و عملکــرد عــابرين مــورد بررســي در زمينــه مقــررات راهنمــائي  

 سال، افـراد بـدون همـسر،    ۱۸رانندگي در زنان، گروه سني کمتر از  
افراد داراي تحصيالت عالي، عابريني که شغل آنها کارگر، محصل يـا            

 بوده و عابرين دارای گواهينامه رانندگی بهتر بوده و اختالف           دانشجو
عملکرد عابرين مورد بررسي بر حسب جنس، سن، سطح تحصيالت،          

دار بـوده   گواهينامه رانندگی از نظـر آمـاري معنـي       شغل و دارا بودن     
همچنين روند تغييرات عملکرد عابرين در زمينه موضوع مورد         . است

نتايج به دسـت    . دار بوده است    مطالعه بر حسب تحصيالت آنها معني     
تـر بـودن    آمده از نظر ارتباط عملکرد عابرين با سـن آنهـا و مناسـب        

های    در مقايسه با ساير گروه      سال ۱۹عملکرد عابرين گروه سنی زير      
 و همکاران در استراليا که نشان دادند        Jennieسنی با نتايج مطالعه     

،   با افزايش سن بـه علـت کـاهش قـدرت فيزيکـی، حـواس و ادراک                
 و  Marieو مطالعـه    ] ۱۱[گـردد     تر مـی    عملکرد عابرين پياده ضعيف   

 سـاله   ۱۲ تا   ۱۱ نشان داد عملکرد کودکان       كه همکاران در نيوزيلند  
، ]۱۲[های سنی بهتر است  هنگام عبور از عرض خيابان از ساير گروه

 .شباهت دارد
پس از حذف اثر متغيرهاي مخدوش کننـده بـا اسـتفاده از مـدل               
رگرسيون لجستيک، عملکرد عابرين در زمينه مقـررات راهنمـائي و           
رانندگي با جنس، تحصيالت، شغل و دارا بودن گواهينامه راننـدگی           

 ۴۵ الـی    ۳۰افـراد   . دار نـشان داده اسـت       ماري ارتباط معني  از نظر آ  
. انـد    سال بدترين عملکـرد را داشـته       ۱۹سال در مقايسه با افراد زير       

سواد و افراد دارای تحصيالت راهنمائی نيز بدترين عملکـرد            افراد بي 
. انــد را در مقايــسه بــا افــراد دارای تحــصيالت دانــشگاهی دارا بــوده

  رد بهتـــری نـــسبت بـــه متـــأهلين هـــا عملکـــ همچنـــين مجـــرد
)۵۳/۱-۶۹/۰=95% CI ،۲۱/۱=OR (  ــه ــابرين دارای گواهينام و ع

  انـد    رانندگی نـسبت بـه عـابرين فاقـد گواهينامـه راننـدگی داشـته              
)۸۷/۱-۷۵/۰=95% CI ،۱۹/۱=OR .(   ضمن آن كه عـابرين زن نيـز

انـد     بـوده  ي عملكرد بهتري  عملکرد بهتری نسبت به عابرين مرد دارا      
)۲۱/۴-۳۹/۱=95% CI ،۴۲/۲=OR.(  

 درصد از عابرين مورد بررسـي قبـل از          ۸۵بر اساس نتايج مطالعه،     
 درصد در خـارج از سـواره        ۹۸اند،    عبور از عرض خيابان توقف نکرده     

 درصد هنگام عبور از عرض خيابـان بـه طـرف            ۶اند،    رو توقف نکرده  
) نبا قـدم زد   ( درصد به طور آهسته      ۷اند و     راست يا چپ نگاه نکرده    

 درصـد از عـابرين بـه        ۳۹همچنين  . اند  از عرض خيابان عبور ننموده    
 درصـد از   ۴۱چراغ راهنماي مخصوص عابرين پياده توجه ننمـوده و          

  . اند های خط کشی شده مخصوص عابرين عبور ننموده محل
 و همکاران   Zeedykنتايج اين مطالعه در مقايسه با نتايج مطالعه         

درصد از کودکان مورد بررسی قبـل از         ۴۰در اسکاتلند که نشان داد      
 درصد هنگام عبور از   ۴۱اند،    عبور از عرض خيابان توقف کامل نموده      

 درصد در خالل عبور     ۷۵خيابان به سمت چپ يا راست نگاه کرده و          
از خيابان از حرکاتی مثل دويدن و جست خيز کردن استفاده کردند            

سی از نظر توقف    دهنده عملکرد ضعيف عابرين مورد برر       ، نشان ]۱۳[
تر آنهـا از نظـر        کامل قبل از عبور از عرض خيابان و عملکرد مناسب         

آهسته عبور کردن و نگاه کردن به سمت چپ و راست هنگام عبـور              
همچنين مقايسه نتايج مذکور با نتايج مطالعه       . از عرض خيابان است   
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   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

Favaz               و همکاران در شهر کراچی پاکستان کـه نـشان داد در ايـن 
رصد از عابرين هنگام عبور از عرض خيابان به سمت چـپ             د ۶۰شهر

 درصد هنگام عبـور از خيابـان از دويـدن           ۳۶کنند،    يا راست نگاه می   
 درصد عرض خيابان را بـدون توقـف طـی           ۴۷کنند،    نيز استفاده می  

، ]۱۴[کننـد      درصد از مناطق خط کشی نشده عبور مـی         ۷۷كرده و   
 در مقايسه با عـابرين شـهر        دهنده عملکرد بهتر عابرين تهرانی      نشان

نکتـه قابـل ذکـر ديگـر رونـد کاهـشی در نـسبت               . باشد  کراچی می 
در . وضعيت مطلوب از آگاهی به نگرش و از نگرش به عملکرد اسـت            

 درصد از عـابرين از آگـاهی نـسبتاً مطلـوبی برخـوردار              ۶۷حالي که   
 درصد آنان نگرش مثبـت بـه مقـررات راهنمـايي و             ۶۱اند، تنها     بوده
 درصــد از عملکــرد مطلــوب برخــوردار ۵۵دگی داشــته و فقــط راننــ
 توجه به چـراغ راهنمـای        به همچنين نگرش مطلوب نسبت   . اند  بوده

، ) درصـد موافـق    ۸۴(های خط کشی شده     مخصوص عابرين در محل   
 ۷۹(گزارش تخلفات رانندگی رانندگان وسايل نقليه عمومی به پليس

 ۵۵(ر از عرض خيابـان    ، توقف عابرين قبل از شروع عبو      )درصد موافق 
 نگرش مخالف در مورد عبور عابرين در طول سواره          و،  )درصد موافق 

 ۶۴(و دويـدن هنگـام عبـور از عـرض خيابـان      )  درصد ۶۱(رو خيابان 
، ضرورت مداخالت مقتضی در خصوص اصالح مـوارد         )درصد مخالف 

کنـد    آنچه اهميت ارقام فوق را بيـشتر مـي        . گرداند  فوق را نمايان مي   
بنـابراين انتظـار    . شی ذکر شده از نگرش به عملکـرد اسـت         روند کاه 

های باالتری از عابرين در خـصوص نکـات مـذکور بـه               رود نسبت   مي
يکـی از معـدود مطالعـاتی        ايـن مطالعـه      .طور نامناسب رفتار نمايند   

 جزئيـات    و در آن   است که در اين مورد در کشور انجام شـده اسـت           
 در مـورد مقـررات      آگاهي، نگـرش و بـه خـصوص عملکـرد عـابرين           

اين مطالعه نشان   .  است گرفتهراهنمائي و رانندگي مورد بررسي قرار       
داد در مجموع عملکرد عـابرين در شـهر تهـران در زمينـه مقـررات                

با توجه به اهميـت نقـش عوامـل         . راهنمائي و رانندگي ضعيف است    

انساني در وقوع سوانح و حوادث رانندگی و نيـز سـهم بـسيار بـاالی           
بهتـرين و بـا     رافيکی در مـرگ و ميـر و ابـتالي جامعـه مـا               سوانح ت 
كارگيري  ترين روش و ابزار در كاهش وقوع اين گونه حوادث به           صرفه

   .هاي آموزشي و پيشگيرانه است راهكارها و برنامه
)  درصـد همکـاری    ۹۷(با اين مطالعه  مردم  بسيار مناسب   همکاري  

کی باشـد و ايـن کـه    تواند حاکی از استقبال مردم از مسائل ترافي     می
اگر مردم احساس کنند که در زمينه حل مسائل و مشکالت آنهـا از              

 از آن اسـتقبال     ،گيـرد   مـي  صـالح اقـدامي صـورت      طرف مراجع ذي  
   .نمايند مي

نكته قابل ذكر پاياني اين كه در اين مطالعه با توجه به انجام يـک               
ديد که  مطالعه مقدماتي، در نهايت يک پرسشنامه استاندارد تهيه گر        

 Internalهاي آگاهي، نگرشي و عملکردي آن داراي  سؤاالت حيطه
Consistency  ــستند ــبي ه ــتفاده از روش  . مناس ــا اس ــين ب همچن

Principle Component Analysis  يک متغير داراي روايي قابـل 
هـاي آگـاهي، نگـرش و         قبول و دو حالتي بـراي هـر يـک از حيطـه            

ننـدگان بـر اسـاس نمـره        عملکرد ساخته شد و هر يک از شرکت ک        
اي استاندارد است، بـه عنـوان داراي        عامل کلي ساخته شده که نمره     

بـا  . بنـدي شـدند   آگاهي، نگرش يا عملکرد مناسب يا نامناسب دسته     
 و فاصله اطمينان Odds Ratioاستفاده از اين روش امکان محاسبه 

عملکــرد بــا يکــديگر و بــا  آن در بررســي ارتبــاط آگــاهي، نگــرش و
  .اي دو حالتي به دست آمد رهاي زمينهمتغي
  

  تشكر و قدرداني
به اين وسيله از تمامي عزيزاني که در انجـام ايـن مطالعـه نقـش                

بودجه اين طرح از طـرف معاونـت        . گردد  اند تقدير و تشکر مي      داشته
پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تهران تأمين شده است و جا دارد در            

ن محترم اين معاونت نيز به خـاطر  همين جا از کارشناسان و همکارا    
  .تسهيل و همکاري در اجراي طرح تقدير و تشکر گردد
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