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   رفتار برنامه ریزي شده با رفتارهاي ایمن نظریهبررسی رابطه بین سازه هاي 
  عبور از خیابان در دانش آموزان چهارم ابتدایی شهر تهران

 
  6، محسن جلیلیان5اصغر اشرفی حافظ، 4، سمانه اکبرپور3حمیدسوري، 2، طاهره دهداري2، علی رمضانخانی1، الهه توسلی1سازخلفه نیل مهناز
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  مرکز تحقیقات پروتئومیکس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران  :ولئنویسنده مس*

Email: Ashrafihafez@gmail.com 

  چکیده
 دستیابی به .علل مهم منجر به مرگ در سراسر جهان می باشند حوادث ترافیکی در عابرین پیاده یکی از: مه مقد

نظریه . وادث ترافیکی گرددــري از حـــی در پیشگیــاطالعات یا وضعیت موجود می تواند زمینه ساز مداخالت آموزش
یزي شده رابطه بین برخی سازه هاي مربوط به قصد رفتاري، نگرش، نرم هاي انتزاعی و کنترل رفتاري برنامه ر رفتار

هدف این مطالعه تعیین رابطه بین سازه هاي نظریه رفتار برنامه ریزي شده با . درك شده با رفتار را نشان می دهد
  .می باشد  89در سال تهران رفتارهاي ایمن عبور از خیابان در دانش آموزان چهارم ابتدایی شهر 

به روش نمونه گیري تصادفی از مدارس   دانش آموز160تعداد در این پژوهش توصیفی تحلیلی  :مواد و روش ها
نامه استانداردي که پایایی و روایی آن سنجیده شده بود  این دانش آموزان به پرسش . شهر تهران انتخاب شدند4منطقه 

  .   تجزیه و تحلیل گردید SPSS vol.16آوري شده توسط نرم افزاراي جمعهدر نهایت داده. پاسخ دادند
، )P<0.001(هاي قصد  که رابطه رفتار ایمن عبور از خیابان با سازه دادنتایج مطالعه نشان  :ي پژوهشیافته ها

 نرمیدات اـــو اعتق )P=0.04(، ارزشیابی پیامد،)P<0.001(، انگیزه پیروي)P<0.001(کنترل رفتاري درك شده
)P<0.001(نتایج آزمون رگرسیون خطی مشخص کرد که قصد . دار نبودادار بود، اما با سازه اعتقاد رفتاري معنا معن

  .  پیشگویی کننده مناسبی براي رفتار ایمن عبور از خیابان می باشدB=2.35رفتاري با 
ی تواند به عنوان چارچوب مناسبی جهت یافته ها نشان داد نظریه رفتار برنامه ریزي شده م :نتیجه گیريبحث و 

  .طراحی مداخالت آموزشی در بهبود رفتارهاي عبور از خیابان در دانش آموزان استفاده شود
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  همقدم
کل بزرگ سالمت ــیکی یک مشـــحوادث تراف

آن نیازمند مؤثرعمومی است که پیشگیري مداوم و 
در سراسر . )1(،هاي هماهنگ و همه جانبه است تالش

 در اثر حوادث ون نفر در سالــ میلی50دنیا بیش از 
. ته می شوندــمیلیون نفر کش 2/1 ترافیکی مجروح و

پیش بینی می شود در صورت عدم مداخله در این روند،  
 65 در سراسر دنیا تا 2020 تا 2000این ارقام از سال 

 80 و در کشورهاي با در آمد کم یا متوسط درصد
ادفات ــاز سوي دیگر تص .)3،2(،زایش یابدــ افدرصد
ترین نوع  ن پیاده بعد از تصادف وسایل نقلیه مهمعابری

تصادفات محسوب می شوند و نقش زیادي را در مرگ 
   )4.() درصد8/45 حدود(و میر ها دارند

نده هاي فعال از ــاده کنــکودکان به عنوان استف
یب ــاده آسـنوان عابر پیــجاده ها بیشتر از همه به ع

 نشان داد 85ال تحقیق محمد فام در س. )5(،می بینند
  درصد9/8  کشته شدگان عابر پیاده، درصد1/42 که از

عددي در ــل متــان به دالیــکودک. )6(،کودکان بودند
این دالیل . معرض خطر باالیی از حوادث قرار دارند

ها که باعث می شود  تر آن جثه کوچک: عبارتند از
ب ــکودکان اغل. ها را ببیند رانند گان سخت تر آن

توانند تخمین درستی از فاصله و سرعت اتوموبیل نمی 
داشته باشند، لذا براي عبور ایمن از عرض خیابان دچار 

از سوي دیگر والدین ممکن است  .مشکل می شوند
توانایی کودکان خود را در عبور از خیابان دست باال 

حالی است که بسیاري از کودکان عالئم  این در. بگیرند
د و نمی دانند چطور حرکت ــسناــترافیکی را نمی شن

هم کودکان و هم رانندگان . رانندگان را پیش بینی کنند
تباه ــگر دچار اشــکدیــدن با یــدر هنگام روبرو ش

هاي الزم  کودکان اطالعات و مهارت. )7(،می شوند
عبور از خیابان . )8(،براي عبور ایمن از خیابان را ندارند
. برین رعایت شوداصولی دارد که باید از طرف عا

استفاده از مناطق خط کشی شده در خیابان و استفاده از 
پل عابر پیاده در کاهش آسیب هاي ترافیکی کودکان 

 رفتار برنامه ریزي شده نظریه. )9(،سزایی دارده سهم ب
گویی انجام رفتارهاي ــبه میزان وسیعی براي پیش

طور  قادر است به نظریهاین . کار رفته استه بهداشتی ب
 از ارتباط بین قصد و رفتار  درصد40متوسط حدود 

این ادعا وجود دارد که این . بهداشتی را توصیف کند
الگو ظرفیت بالقوه اي براي طراحی مداخالت تغییر 

ترین تعیین کننده رفتار   مهمنظریهطبق این . رفتار دارد
تعیین کننده هاي قصد رفتاري . فرد قصد رفتاري است

اعتقاد فرد به نتایج رفتار و (ه عامل نگرشدر این الگو س
ارزشیابی او از این نتایج منجر به شکل گیري نگرش 

 اعتقادات تأثیرخود تحت (، هنجارهاي ذهنی)می شود
فرد در مورد انتظارات دیگران و نیز انگیزه فرد در بر 

 و کنترل رفتاري درك شده) آوردن این انتظارات است
ورد این امر است که  شامل درجه احساس فرد در م(

انجام یا عدم انجام یک رفتار تا چه حد تحت کنترل 
ارادي وي می باشد و به وسیله دو عامل اعتقادات 

) ودــف می شــکنترلی و توانمندي درك شده توصی
 افرادي که تصمیم ریهــنظن ــطبق ای. )10(،می باشند

ند، بیشتر می گیرند به شیوه خطرناك از خیابان عبور کن
ابی کنند و آن ــبت ارزیــها را مثاحتمال دارد این رفتار

این امر افراد . رفتار را آسان براي انجام دادن درك کنند
را در معرض اخذ تصمیمات خطرناك براي عبور ناایمن 

در سطح جهان مطالعاتی . )11(،از خیابان قرار می دهد
 انجام شده است که می توان به نظریهبا استفاده از این 

 به منظور  مویانو دیازو مطالعه ،)11( ایوانس،مطالعه
پیشگوئی قصد عابران پیاده جهت تخلف از قوانین 

 رفتار برنامه ریزي شده نظریهترافیکی با استفاده از 
از محدود مطالعات انجام شده در ایران . )12(،اشاره کرد

 رفتار برنامه ریزي شده در نظریهتلفیق الگوي پرسید و 
تار هاي ایمن عبور از خیابان در کودکان عابر ارتقاء رف

بدیهی است که ادامه روند فعلی . )6(،پیاده بوده است
حوادث ترافیکی، منجر به تداوم و افزایش موارد مرگ و 
میر به ویژه در میان کودکان خواهد شد و عدم اتخاذ 
تدابیر مناسب پیشگیري می تواند یک تهدید بالقوه 

با . تصادي کشور محسوب شودبراي حیات اجتماعی اق
توجه به میزان باالي سوانح و حوادث ترافیکی در 

 اعتقادات و رفتارهاي پیشگیري کننده تأثیرکودکان و 
با  هدف تعیین رابطه این مطالعه در کاهش ابتال به آن 

  رفتار برنامه ریزي شده باریهــنظاي ــازه هــبین س
 آموزان چهارم رفتارهاي ایمن عبور از خیابان در دانش

  .ابتدایی شهر تهران صورت گرفت
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  مواد و روش ها
 نفر 160تحلیلی، تعداد -در این پژوهش توصیفی 

دختران و پسران مشغول به تحصیل در پایه چهارم از 
 89-90 شهر تهران در سال تحصیلی 4ابتدایی منطقه 

  .     مورد مطالعه قرار گرفتند
عه عبارت بود ابزار گردآوري اطالعات در این مطال

نامه که توسط نظري و همکاران طراحی  از یک پرسش
 بخش 3نامه در  این پرسش. )6(،و اعتباریابی شده بود

بخش اول مرتبط با سنجش عوامل . تنظیم شده بود
دموگرافیکی، بخش دوم مرتبط با سنجش سازه هاي 

 رفتار برنامه ریزي شده شامل قصد رفتاري، نظریه
، هنجارهاي انتزاعی، کنترل نگرش نسبت به رفتار

رفتاري درك شده و بخش سوم مرتبط با سنجش 
 براي سنجش ضمناً. رفتارهاي ایمن عبور از خیابان بود

هاي اعتبار محتوا و  نامه از روش اعتبار و پایایی پرسش
نظر متخصصین استفاده شده بود و براي تعیین اعتماد 

سانی دد و روش همــون مجــعلمی ابزار از روش آزم
در کل سازه اعتقادات . آلفاي کرونباخ استفاده شده بود

 آیتمی لیکرت  7 با مقیاس الوس 4رفتاري به وسیله 
 4، سازه ارزشیابی پیامد به وسیله )8/0آلفاي کرونباخ (

،  )73/0آلفاي کرونباخ ( آیتمی لیکرت7 با مقیاس الوس
 7 با مقیاس الوس 6سازه اعتقادات نرمی به وسیله 

،  سازه انگیزه پیروي )7/0آلفاي کرونباخ ( لیکرتآیتمی
آلفاي ( آیتمی لیکرت7 با مقیاس الوس 6به وسیله 

 2بود، سازه کنترل رفتاري درك شده با ) 77/0کرونباخ 
) 82/0آلفاي کرونباخ (  آیتمی لیکرت7 با مقیاس الوس

 آیتمی 7 با مقیاس الوس 2و سازه قصد رفتاري با 
در مرحله بعد .  سنجیده شد)83/0آلفاي کرونباخ (لیکرت

حجم نمونه با توجه به نتایج  برگرفته از تحقیقات انجام 
 و درصد 95، با اطمینان )9(،شده در زمینه هاي مشابه

با توجه به روش .  محاسبه شد درصد80توان آزمون 
 منطقه آموزش و 22نمونه گیري مبتنی بر هدف از بین 

رین خصوصیات  که بیشت4پرورش شهر تهران، منطقه 
مشترك با مناطق دیگر تهران را داشت انتخاب گردید 

 مدرسه ابتدایی دولتی پسرانه 56و در این منطقه از بین 
 مدارس ابتدایی دولتی دخترانه 53دو مدرسه و از بین 

  هایتــد و در نـنیز دو مدرسه به تصادفی انتخاب گردی

رضایت .  دانش آموز در این مطالعه شرکت کردند160
. کتبی دانش آموزان جهت ورود به مطالعه اخذ شد

.   نامه ها توسط دانش آموزان تکمیل می گشت پرسش
در نهایت داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم 

به منظور .  تجزیه و تحلیل شدند SPSS vol.16افزار
 رفتار ریهــنظهاي ازه ــار با ســبررسی رابطه بین رفت

ز آزمون ضریب همبستگی پیرسون برنامه ریزي شده ا
  .استفاده شد
  ي پژوهشیافته ها
 نفر دختر 80 نفر شرکت کننده در مطالعه 160از 

 ساله 9 نفر 31از گروه دختران .  نفر پسر بودند80و 
و از گروه )  درصد2/61( ساله10 نفر 49،  ) درصد8/38(

 ساله 10 نفر 43، ) درصد8/43( ساله9 نفر 37پسران 
 .بودند)  درصد5/2( ساله11 نفر 2و )  درصد8/53(

بود و  72/1±88/0 میانگین رتبه تولد دانش آموزان
میانگین تعداد فرزندان خانواده همراه با دانش آموزان 

، مقایسه میانگین 1  شمارهدر جدول.  بود18/1±21/4
نمره رفتار دانش آموزان با تحصیالت پدر و مادر آورده 

 و مادر و میانگین شده است که بین تحصیالت پدر
 اختالف  P=0.02و P<0.001 نمرات رفتار به ترتیب با

، مقایسه شغل 2 شماره در جدول.  دیده شدمعناداري
پدر و مادر با میانگین نمرات رفتار دانش آموزان آورده 

 بین نمره رفتار و شغل معناداريشده است که اختالف 
، میانگین و 3  شمارهدر جدول. والدین دیده نشد

انحراف معیار و نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون 
عبور   رفتار برنامه ریزي شده با رفتارنظریه سازه 6براي 

 ن از خیابان آورده شده است که رابطه سازه هايـایم
ترل رفتاري درك شده، انگیزه ــرفتاري، کن صدــق
یابی پیامد و اعتقادات نرمی با ــروي، ارزشــپی

 ولی با سازه معنادارخیابان  از وربـرفتارهاي ایمن ع
 نتایج آزمون مناًــض . نبودنادارـمعادات رفتاري ــاعتق

رگرسیون خطی مشخص کرد که قصد رفتاري با 
B=2.35کننده مناسبی براي رفتار می باشد  پیشگویی .

نتایج به دست آمده نشان داد که تنها دو سازه کنترل 
 روي P<0.001 رفتاري درك شده و انگیزه پیروي با

در بررسی . دار داشتنداسازه قصد رفتاري اثر معن
  ايـازه هــگین ســره میانــتار با نمــمیانگین نمره رف
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ده در دو ــزي شــه ریــامــرنــتار بــ رفریهــنظ 
اده از ــتفــا اســر بــســر و پــتــروه دخــگ

داري دیده اــعنــالف مــاختل ــقــتی مستون ــآزم
  .نشد

  
  مقایسه تحصیالت والدین با میانگین امتیازات رفتار . 1  شمارهدولج

  عبور ایمن از خیابان در دانش آموزان

 P انحراف معیار میانگین رفتار سطح تحصیالت 
 سواد پدر 9/7 53./4 زیر دیپلم

 8/6 31/57 باالي دیپلم
001/0   

 
 سواد مادر 9/7 67/53 زیر دیپلم

 3/7 59/56 باالي دیپلم
02/0 

  
  

  مقایسه شغل والدین با میانگین امتیازات رفتار . 2  شمارهجدول
  عبور ایمن از خیابان در دانش آموزان

 P انحراف معیار میانگین رفتار طبقه بندي شغل 
 شغل پدر 5/0 9/7 4/54 آزاد

  4/7 23/55 کارمند
 شغل مادر 7/7 41/54 خانه دار
 9/7 56/55 شاغل

4/0 

  
  

   میانگین و انحراف معیار و ضریب همبستگی رفتارهاي ایمن عبور از خیابان.3 شماره لجدو
   برنامه ریزي شده در دانش آموزان هاي نظریه رفتار  با سازه

 P** *ضریب همبستگی میانگین هاسازه
 069/0 14/0 22/24±785/4 اعتقادرفتاري
 04/0 15/0 89/24±171/4 ارزشیابی پیامد

  > 001/0 16/0 74/35±171/4 نرمیاعتقادات 
 > 001/0 58/0 75/22±944/5 انگیزه پیروي

 > 001/0 75/0 71/8±314/2 کنترل رفتاري درك شده
  قصدرفتاري

 رفتار
860/2±97/8  
820/7±69/54 

9/0 001/0 < 

  .می باشد ها با سازه ضریب همبستگی مربوط به ارتباط نمره میانگین رفتار*
**P می باشد ها با سازه همبستگی نمره میانگین رفتار مربوط به ضریب.  
  

    و نتیجه گیريبحث
برنامه شده ریزي به نظرمی رسد   رفتارنظریه

 مناسبی براي درك و پیشگویی قصد عابران الگوي
 طالعه حاضر قصدــم در. دــپیاده در عبور از خیابان باش

رابطه  P<0.001  و9/0رفتاري با ضریب همبستگی 
 خیابان در از  محکمی با رفتارهاي ایمن عبوردارامعن

سپس در مرحله بعد با . کودکان عابر پیاده را نشان داد
ردید که سازه ــص گــمشخB=2.35 انجام رگرسیون 

گویی کننده مناسبی براي قصد رفتاري می تواند پیش

  . سال باشد11 تا 9خیابان در کودکان  از  عبوررفتارهاي
پیاده اي که قصد عبور   عابراین مطالعه کودکان در

 به ایمن از خیابان را به صورت بالقوه دارا بودند، احتماالً
و ) نگرش مثبت(دادند چنین رفتارهایی ارزش مثبت می

بیشتر بر این باور بودند که افراد مرجع چنین رفتارهایی 
گونه  و این) هنجارهاي انتزاعی مثبت(یید می کنندأت را

درك (اي انجام دادن می پنداشتندتر بر رفتارها را آسان
ه ها بیانگر سودمندي کاربرد  ــاین یافت) کنترل رفتاري
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 رفتار برنامه ریزي شده در زمینه پیش بینی قصد نظریه
ارتباط  سوي دیگر از. کودکان در عبور از خیابان بود

دکان و تحصیالت والدین ارهاي کوــکی بین رفتــنزدی
ه تحصیالت والدین در چ بر این اساس هر. وجود داشت

 سطح باالتري بود کودکان نسبت به مهارت هاي عبور
 2002 در سال هاگر. خیابان توانایی بیشتري داشتند از

 رفتار نظریه مطالعه روي کاربرد 72با آنالیز چندگانه 
برنامه ریزي شده دریافت که ارتباط واقعی و محکمی 

رد به وجود دا  و رفتارنظریهبین هریک از سازه هاي 
متوسط حدود   قادراست به طورنظریهطوري که این 

توضیح  بهداشتی را  ارتباط بین قصد و رفتاردرصد 40
، )11( ایوانس،مطالعه  انجام شده توسط.  )9(،دهد

  رفتارنظریهنیز توانایی ، )12(، مویانو دیاز،)13(پارکر،
ارتباط با تحقیقات مربوط به  برنامه ریزي شده را در

ترین  رفتاري را مهم کنند و قصد ید میأی تجاده ایمن
  .خیابان می دانند از روي رفتارهاي عبور  گذارتأثیرسازه 

سوي دیگر سازه کنترل رفتاري درك شده و  از
ترین پیشگویی کننده هاي قصد  انگیزه پیروي قوي
یافته هاي مشابه به . بودندحاضر رفتاري در مطالعه 

از  ارتباط با تصمیم عبور  درEvans و  Normanوسیله
این   در).11(،بزرگساالن نیز گزارش شد خیابان در

 11 تا 9مطالعه سازه  قصد رفتاري درگروه کودکان 
. خیابان داشت داري با رفتارهاي عبور ازاسال ارتباط معن

تري به خود چه قصد عبورایمن از خیابان نمره باال هر
به میزان کودکان  هاي ایمن دراختصاص می داد رفتار

می رسید گروه سنی  باالتري دیده می شد به نظر
توانایی این گروه  نظر انتخاب شده براي کودکان از

  و خیابان بور ازــارت هاي عــیري مهــبراي یادگ
ز عوامل ا  در مدرسهها  آنآموزش هاي ارائه شده به

دهی این  پاسخ رفتاري و نحوه نمره قصد بر گذارتأثیر
 نیز این ،)14( وایت براد،مطالعه. ت بوداالؤکودکان به س

این در مطالعه حاضر  عالوه بر .یید می کندأرا ت یافته ها
 )P<0.001, r=0.75(دو سازه کنترل رفتاري درك شده

روي سازه قصد  )P<0.001, r=0.58(و انگیزه پیروي
رود این امر ی که احتمال م دار داشتندارفتاري اثر معن

یروها و قوانین اجتماعی، افراد با داشتن ن تأثیربه دلیل 
  ،، مراقبین بهداشتی و معلمان جمله والدین نفوذ از

پیاده به  پلیس راهنمایی در تصمیم سازي کودکان عابر

ایمن از خیابان و در نهایت  منظور اتخاذ قصد عبور
 مویانو در مطالعه. تصمیم گیري صحیح بوده است

ري نسبت به  بیشتتأثیررش ــگــن سازه، )12(دیاز،
روي قصد رفتاري افراد شرکت  هنجارهاي انتزاعی

 تأثیربه واسطه کمبود  مطالعه داشت و این امر کننده در
این گروه شرکت کننده  نیروهاي اجتماعی در قوانین و

 به نظرمی رسید ).12(،)مویانو دیاز(توجیه شده بود
درستی از درك این مطالعه به  پیاده در کودکان عابر

 توانمندي در  تسهیالت عبوراز خیابان از جملهموانع و
درك ، پیاده خط عابر  عبور از،استفاده از پل هوایی

 قوانین ترافیکیو خطرات ناشی از آسیب هاي تصادف 
نمره  خیابان دست یافته بودند و این عوامل بر از عبور

  .بود ثیرگذارأها ت کنترل رفتاري درك شده آن
نمره  نظر پسر از و  کودکان دخترمطالعه اخیر در

برنامه ریزي شده   رفتارنظریهرفتار و سایر سازه هاي 
 و بارت مطالعه. نشان ندادند داري را از خوداتفاوت معن

 روي 1386 و مطالعه نظري 2008همکاران در سال 
 از که بین میانگین رفتارهاي عبور کودکان نیز نشان داد
ي شده در  رفتار برنامه ریزنظریهخیابان و سازه هاي 

مداخله هیچ تفاوت  ل ازــر قبــتر و پســکودکان دخ
 از سوي دیگر در مطالعات. )15(،داري وجود نداشتامعن

، این نتایج به دست آمده بود که  وایلن اي،مویانو دیاز
کودکان پسر نسبت به دختران احتمال بیشتري داشت 

 تارهاي خطرآمیزــت به رفــیابان دســدر عبور از خ
صرف نظر از بافت فرهنگی و سیاست هاي . )16(،بزنند

خصوص آموزش هاي مربوط به  در آموزش و پرورش
قوانین ترافیکی و یا خطاي کودکان در هنگام پرکردن 

ر ــش به نظــورد پژوهــبر منطقه م، نامه ها پرسش
ل گروه سنی و  ــودکان به دلیــد که این کــمی رسی

ط والدین در مهارت هاي مشابه و تحصیالت متوس
تار و هریک از ــت مربوط به رفؤاالــسپاسخگوئی به 

  . یکسان عمل کرده بودند اجزاي سازه ها به طور
 تارــ رفظریهــن ازد که ــان می دهــتایج نشــن

به عنوان چارچوب مناسبی می توان برنامه ریزي شده 
براي طراحی مداخالت آموزشی جهت تشویق به انجام 

و خیابان استفاده کرد  از هنگام عبور دررفتارهاي ایمن 
انجام اقداماتی به منظور تقویت سازه هاي  این امر

 رفتاربرنامه ریزي شده به ویژه قصد عبور ایمن از نظریه
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قصد چون انگیزه  گذار برتأثیرسازه هاي  خیابان و
 پیروي و کنترل رفتاري درك شده را در کودکان عابر

ن به اقداماتی چون که می تواپیاده طلب می کند 
توجه بیشتر  ،نخیابا آموزش نحوه صحیح عبور از

، مراقبین بهداشتی و معلمان در تشویق دانش  والدین
 استفاده از تسهیالت ،خیابان آموزان به عبور صحیح از

خطوط عابر پیاده و  موجود در جامعه مانند پل هوایی،

 رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در کودکان عابر
  .اشاره کردیاده پ

  سپاسگزاري
یقات ــقــز تحــمرک قاله ازــان مــندگــنویس

دومیت ها به ــمص یري ازــشگــی و پیــ ایمنءقاــارت
پاسگزاري ــطرح س ی ازــحمایت معنوي و مال خاطر

  .می کنند
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Abstract       
         

Introduction: Pedestrians' traffic accidents 
are one of the most important causes of 
death throughout the world. Access to the 
information or existing status could pave 
the way for educational interventions to 
prevent traffic accidents. Theory of the 
planned behavior shows the relationship 
between some constructs relating to beha-
vioral intention, attitude, perceived beha-
vioral control, normative belief and the beh-
avior. This research aimed to determine the 
relationship between constructs of the pla-
nned behavior theory and road crossing safe 
behaviors among the fourth grade students 
of Tehran city in 2010 
 
Materials & Methods: In this descriptive-
analytic research, 160 students were sele-
cted among schools in district 4 of Tehran 
city through random sampling method. 
These students answered standard question-
nnaire in which their validity and reliability 
had been evaluated. Finally, the gathered 
data were analyzed with software SPSS 
(version16) 

Findings: Research results showed that 
there was significant relationship between 
road crossing safe behavior and constructs 
of intention (P<0.001), perceived behave-
ioral control (P<0.001), compliance motive 
(P<0.001), consequence evaluation 
(P=0.04), and normative beliefs (P<0.001) 
and there was no significant relationship 
between road crossing safe behavior and 
construct of behavioral belief. Linear reg-
ression test results specified that the beh-
avioral intention with B=2.35 was a suitable 
predictor of road crossing safe behavior. 
 
Discussion & Conclusion: The results dem-
onstrated that the planned behavior theory 
can be used as a suitable framework for 
designing of educational interventions to 
improve of the students' road crossing beha-
viors. 
 
Keywords: theory of planned behavior, road 
crossing safe behaviors, students, behave-
oral intention 
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