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  چکیده 
 به عنوان یکی از کشورهایی که داراي بیشترین مـوارد تـصادف و   یترافیکو حوادث سوانح از نظر   ایران   :مقدمه

از میزانهـاي  )  در ده هـزار نفـر   30(میزان بروز ایـن نـوع سـوانح    است معرفی شده به طوري که ناشی از آن مرگ و میر    
از عمر از دست رفته در ایران، در نتیجـه حـوادث ترافیکـی اسـت از آنجـا کـه                 % 5/13و.  و جهانی باالتر است    منطقه اي 

عابرین پیاده یکی از گروه هاي در معرض خطر حوادث ترافیکی هستند این مطالعـه بـه منظـور تعیـین میـزان آگـاهی ،           
  .فت نگرش و عملکرد آنها در مورد قوانین راهنمایی و رانندگی صورت گر

حجـم   .عابرین پیاده شهر کاشان بودند     جامعه هدف    .انجام شد مطالعه حاضر بصورت مقطعی      :روش ها  و مواد
 از چهل نقطـه در خیابانهـا افـراد انتخـاب     گیري غیراحتمالی آسان نمونهو به روش  نفر تعیین گردید 398نمونه مورد نیاز 

ـ  براي تعیین ارتبـاط متغیرهـاي ک  هی ، نگرش و عملکرد افرادعالوه بر تعیین میزان آگا .ومورد بررسی قرار گرفتند  ی از یف
 سؤاالت در هر حیطـه  Reliability . شد   و حدود اطمینان آن استفادهOR ن کاي دو و در صورت لزوم از شاخصآزمو

ا اسـتفاده   بسؤاالت در هر حیطه  Constract Validity . قرار گرفتبررسی  مورد آلفاي کرونباخبا استفاده از شاخص 
   . محاسبه گردیدPrincipal Components Analysis روش

از % 2/32و % 3/61، %0/54به ترتیب .  عابر مورد بررسی قرار گرفت398در مجموع  :ي پژوهشیافته ها
این مطالعه . افراد مورد بررسی داراي  آگاهی، نگرش و عملکرد مناسب در زمینه مقررات راهنمائی و رانندگی بوده اند

 و نگرش عابرین مورد بررسی در مورد مقررات راهنمائی و رانندگی با یکدیگر داراي ارتباط معنی نشان داد که آگاهی
اما عملکرد عابرین در این زمینه با نگرش و آگاهی آنها از نظر آماري فاقد ارتباط معنی دار آماري بوده . دارآماري بوده اند

  .است 
ین مطالعه       : نتیجه گیري   بحث و    د در مجموع عملکرد عابرین در شهر کاشان در زمینه رعایت                              ا نشان دا

فیکی                                 .   مقررات راهنمائی و رانندگی ضعیف است                 با توجه به اهمیت نقش عوامل انسانی در وقوع سوانح و حوادث ترا
 نتایج    از  استفاده   با  .  استو آموزشی کاهش وقوع این گونه حوادث به کارگیري برنامه هاي پیشگیرانه جهت بهترین روش 

 رفتار و   ،  نگرش  میتوان به نحو بهتر و هدفمند تري چنین برنامه هائی را طراحی و اجرا نمود و در نهایت                            چنین تحقیقاتی 
  . داددر زمینه ترافیک ارتقاء را مردمشیوه هاي زندگی 
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  مقدمه
 به عنوان یترافیکو حوادث سوانح از نظر ایران 

یکی از کشورهایی که داراي بیشترین موارد تصادف و 
است معرفی شده به طوري که ناشی از آن مرگ و میر 

 مورد مرگ و 19100 ، 1379گفته شده در سال 
افیکی در ایران وادث تر مورد بستري در اثر ح375000

طی تخمین هاي موجود هر ساله در . وجود داشته است
 نفر در ایران در اثر تصادفات جاده اي 17000حدود 

 جان خود را از دست می دهند که این آمار در سالهاي
ین میزان بروز ا.  داشته استیافزایشروند رو به اخیر 

نطقه اي و از میزانهاي م)  در ده هزار نفر30(نوع سوانح 
 عمر از دست رفته در از% 5/13. جهانی باالتر است

نتیجه حوادث ترافیکی است که این نسبت نیز در ایران، 
مقایسه با جهان و منطقه افزایش زیادي را نشان می 

  ]. 1. [دهد
انجام شده باز هم آمار و ارقام  با تمام تالشهاي

 موجود حکایت از افزایش حادثه و مرگ و میر در اثر
که همین باعث . جاده اي دارد تصادفات درون شهري و

افزایش هزینه هاي مستقیم مثل هزینه هاي درمانی 
 و … مراقبت از معلولین حادثه و ،ناشی از تصادفات

هزینه هاي غیرمستقیم مثل ایجاد مشکالت روانی و 
 هزینه هاي از ،افسردگی در افراد خانواده هاي آنها

به  ومی شود  دائم یا موقت دست دادن نیروي کار فعال
لحاظ اجتماعی روانی و اقتصادي تبعات منفی برجاي 

  .می گذارد و سالمت عمومی را دچار اختالل می کند
براساس آمارهاي معاونت راهنمائی و رانندگی 

 عابر 796در کل کشور 1381نیروي انتظامی در سال 
داده  جان خود را از دست  رانندگیاثر تصادفاتپیاده در 
مربوط به معابر درون شهري %) 50( نفر399اند که 

آنها مربوط به معابر برون شهري بوده %)50( نفر397و
 عابر پیاده نیز دچار 17956است  و در همان سال 

مربوط به معابر %)73( نفر13154جراحت شده اند که 
آنها مربوط به معابر %)27( نفر4802درون شهري و

ین آمارها استانهاي برون شهري بوده است، براساس ا
اصفهان، تهران، فارس، گیالن و همدان با اختالفات 
اندکی به ترتیب داراي بیشترین میزان مرگ و میر 

  .]2[عابرین پیاده در اثر سوانح رانندگی بوده اند

باتوجه به این آمار و ارقام و بررسی هاي موجود 
 مشخص می گردد که این مقوله در عرصه بهداشت و

یران به صورت یک مشکل بهداشتی نمود سالمت در ا
  .پیدا کرده است

باتوجه به مباحث و آمارهاي باال بهترین و با 
صرفه ترین روش و ابزار در کاهش وقوع این گونه 
حوادث به کارگیري راهکارها و برنامه هاي آموزشی و 

 نتایج چنین استفاده ازپیشگیرانه است و در واقع باید با 
ر وشیوه نگرش و رفتازي براي تغییربرنامه ریتحقیقاتی 

دورنماي پیشگیري از این . کردهاي زندگی افراد جامعه 
موارد را می توان براساس چند مداخله برآورد کرد براي 

  : مثال 
 برقراري ساعت تابستانیدر ایاالت متحده آمریکا 

از کل مرگ % 13مرگ و میر عابرین پیاده را به نسبت 
 تا 5وره هاي زمانی بین ساعت ومیر عابرین پیاده در د

 بعدازظهر در سال 9 تا 4 قبل از ظهر و ساعت 10
کاهش می دهد و تعداد مرگ و میر سرنشینان وسایل 

از کل موارد مرگ ومیر سرنشینان % 3نقلیه را به نسبت 
وسایل نقلیه در همان دوره هاي زمانی در سال کاهش 

  .]3[می دهد
کمکهاي در انگلستان در مطالعه اي اثرات 

روي وقوع سوانح رانندگی و ) Visibility aids(بینائی
جراحات در عابرین پیاده و موتور سواران و پاسخهاي 
 .شناختی وتشخیصی رانندگان مورد بررسی قرار گرفت

نشان داد عالئم بصري پاسخهاي این مطالعه نتایج 
. تشخیصی و شناختی رانندگان را تقویت می کنند

ز مواد فلورسنت در رنگهاي زرد ، در ساعات روهمچنین 
قرمز و نارنجی قدرت تشخیص رانندگان را افزایش می 

  ..]4[ و درنتیجه ایمنی عابرین افزایش می یابددهند
مطالعه روند تصادفات عابرین و وسایل نقلیه در 

 داد اندر ایاالت متحده آمریکا نشواشنگتن و بالتیمور 
در بین  تفاوتهاي اساسی 1998 تا 1970از سال 

هاي شدید در فتصاد. این سوانح بوجود آمدهالگوههاي 
 بوسیله کودکان بوجود می آیند "عابرین پیاده که نوعا

کاهش % 15به % 37در طول این سالها در واشنگتن از 
آنالیز مجموع تصادفات نشان می دهد که . یافته است

روي هم رفته عابرین نسبت به رانندگان در موارد 
  .]5[% )39در مقابل % 50.( بوده اندبیشتري مقصر 
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به  Risto و Veliتوسط مطالعه اي در فنالند 
در تجزیه و کارائی مدلهاي لجستیک منظور بررسی 

این .  انجام شدتحلیل رفتار عابرین پیاده و رانندگان
مدلهاي لجستیک در تجزیه و تحلیل مطالعه نشان داد، 

است در رفتار عابرین به خوبی عمل می کنند والزم 
 همچنین این مطالعه .مطالعات بیشتر بکار برده شوند

بسیاري از متغیرهاي توضیحی از جمله فاصله نشان داد 
عابر از پیاده رو ، اندازه شهر ، تعداد عابرینی که بطور 
همزمان از عرض خیابان عبور می کنند ، سرعت وسیله 
نقلیه و اندازه اتومبیل  در عملکرد عابرین نقش مهمی 

  .]6[یفا می کنندا
Vander و همکاران در مرکز تحقیقات ترافیکی 

 در غالب یک پروژه تحقیقاتی Groningenدانشگاه 
آموزش ترافیکی به کودکان یک روش تجزیه و تحلیل 

این روش در قاعده . وظایف عابرین پیاده ابداء نمودند 
مند کردن اهداف آموزشی و مرتب کردن منظم داده 

رد اجراي وظایف واقعی و ارتباط هاي تجربی در مو
  .]7[توانائی هاي روانی کاربرد دارد

این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی ، نگرش 
و عملکرد عابرین پیاده شهر کاشان در مورد مقررات 

 . راهنمایی و رانندگی انجام شد 
   هامواد و روش

تحلیلی -و توصیفیمطالعه حاضر بصورت مقطعی 
عابرین  کلیه مطالعه جامعه هدف در این .بوده است

حجم نمونه الزم  .بوده اند در سطح شهر کاشانپیاده 
نحوه .  نفر تعیین گردید400جهت انجام مطالعه 

 نمونه گیري غیراحتمالی آسان گیري بصورت نمونه
)Convenient sampling(  فرم جمع در تهیه  .بود

 خبره راهنمائی و  کارشناساناتنظراز ري داده ها آو
در بخش آگاهی از سواالت .  گردیداستفادهرانندگی 

نگرش .  استفاده شد گواهینامه رانندگی تئوريآزمون
برخی نکات ایمنی هنگام عبور عابرین  نسبت به عابرین

نگاه کردن به سمت چپ یا  :از جمله از عرض خیابانها
، آهسته عبور قبل و هنگام عبور از عرض خیابانراست 

عملکرد . بررسی شد .....ن و نمودن از عرض خیابا
 هنگام یق مشاهده نامحسوس رفتار آنها از طرعابرین

به  .مورد بررسی قرار گرفت هاعبور از عرض خیابان
 40 روي نقشه شهر کاشان منظور انتخاب نمونه ها از

شهر بطور تصادفی انتخاب گردید و در خیابان اصلی 
 انتخاب شده پرسشگران مستقر محل هايهریک از 

.  متر اتتهائی خیابان را زیر نظر می گرفتند50ریدند وگ
اولین عابري که در محدوده مورد نظر از عرض خیابان 
عبور می نمود بطور نامحسوس زیر نظرگرفته می شد و 

هاي مربوط به بخش عملکرد پرسشنامه تکمیل  آیتم
سپس ضمن ارائه توضیحاتی در مورد طرح . می گردید

می گردید تا بقیه قسمتهاي تحقیقاتی از او تقاضا 
پس از پایان بررسی هر . پرسشنامه را تکمیل نماید

عابر، اولین عابر بعدي که از عرض خیابان در محدوده 
  . تعیین شده عبور می کرد بررسی می گردید

 سؤاالت در هر حیطه Reliability تعیین جهت
Internal Consistency  پرسشنامه با استفاده از 

بدین . قرار گرفتبررسی  مورد رونباخآلفاي کشاخص 
هر مطالعه  در .منظور دو مطالعه مقدماتی انجام گرفت 

 براي سواالت حیطه آگاهی آلفاي کرونباخشاخص 
در . ونگرشی پرسشنامه مورد استفاده محاسبه گردید 

 جهت آلفاي 7/0 باالي و مساويصورت یافتن مقادیر 
 قلمداد Reliableسؤاالت آن حیطه بعنوان , کرونباخ

 Content ابتدا Validity ارزیابیبه منظور   .شد می
Validity پرسشنامه با نظر کارشناسان مربوطه مورد 

براي بررسی اعتبار ساختاري . بررسی و اصالح  گردید 
)Constract Validity(   سؤاالت مربوط به آگاهی 

نگرش و به دست آوردن متغیرهاي دوحالتی نمایانگر 
 Factorاز روش  و عملکرد ابتدا آگاهی، نگرش

Analysis  مجموع   در صورتیکه. استفاده شد
نمود یه جواریانس را تو% 80 شده   استخراجهايفاکتور

construct validityشد واز میانگین وزنی این  مقبول 
 در غیر این .فاکتورها براي ادامه آنالیز استفاده شد 

صورت از تجزیه و تحلیل مؤلفه هاي اصلی 
(Principle Components Analysis) استفاده می 

  ] .9[شد
 مؤلفه هاي اصلی استخراج شده براي هر یک از 
این دو گروه از سؤاالت در درصد واریانس توجیه شده 
توسط همان مؤلفه به عنوان وزن ، ضرب شده و حاصل 

 دست آمده بهمتغیر کمی . ضرب ها با هم جمع شدند 
سمت تقسیم می شد که حاکی از نقطه میانگین به دو ق

یا (و پایین تر ) یا مناسب(از آگاهی یا نگرش باالتر 
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از این متغیرهاي دوحالتی به دست . بودند ) نامناسب
  .آمده به عنوان پی آمد در ادامه آنالیز استفاده شد 

 در دو بخش         تجزیه و تحلیل داده ها
راي   بآنالیز توصیفی. گرفت  صورت یتوصیفی و تحلیل

هاي میانگین و   با استفاده از شاخصمتغیرهاي کمی 
 وبراي داده هاي انحراف معیار متغیرهاي مورد بررسی

 رتبه اي و طبقه اي بااستفاده از فراوانی مطلق ونسبی
میان  ارتباط مقایسهلیلی براي در آنالیز تح. انجام شد 

ن کاي دو ودر صورت امکان از ی از آزمویفمتغیرهاي ک
 براي  . شد   و حدود اطمینان آن استفادهOR شاخص

 t از آزمون  دوحالتیتعیین رابطه بین متغیرهاي کمی
در هر مورد بررسی الزم از نظر مخدوش . د استفاده  ش

خل اثرمتغیرها با استفاده از مدل کنندگی یا تدا
            .ستیک بعمل آمدرگرسیون لوج

  ي پژوهشیافته ها
 مورد بررسی  عابر400در این مطالعه در مجموع  

%) 5/55( نفر221مرد و %) 5/44( نفر177 .قرار گرفت
میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر . آنها زن بودند

 و 9، 56/15، 63/36سن افراد مورد مطالعه به ترتیب 
از % 2/32و % 3/61، %0/54به ترتیب .  سال بود70

 افراد مورد بررسی داراي آگاهی، نگرش و عملکرد
. مناسب در زمینه مقررات راهنمائی و رانندگی بوده اند

ارتباط نگرش افراد مورد مطالعه در مورد موضوع مورد 
مطالعه با آگاهی آنها در مورد آن از نظر آماري در سطح 

001/0 < Pاما عملکرد افراد . معنی دار بوده است 
تحت مطالعه در مورد موضوع مورد بررسی با نگرش 

  .آن از نظر آماري معنی دار نبوده استآنها در مورد 
 مورد بررسی  ارتباط آگاهی عابرین1جدول شماره 

و متغیر هاي زمینه مقررات راهنمائی و رانندگی در مورد 
این جدول نشان می دهد . نشان می دهدرا اي آنها 

جنس، برحسب ف آگاهی عابرین مورد بررسی اختال
آنها  سکونت شغل، دارابودن گواهینامه رانندگی و محل

   . است.از نظر آماري معنی دار بوده
 ارتباط نگرش افراد مورد بررسی 2جدول شماره 

و متغیر هاي زمینه مقررات راهنمائی و رانندگی در مورد 
 ،این جدول نشان می دهد. اي آنها را نشان می دهد 

سن، حسب  اختالف نگرش عابرین مورد بررسی بر
از نظر آماري معنی آنها وضعیت تاهل و محل سکونت 

  .استدار بوده 
 ارتباط عملکرد افراد مورد بررسی 3جدول شماره 

اي زمینه و متغیر همقررات راهنمائی و رانندگی در مورد 
 ،این جدول نشان می دهد. اي آنها را نشان می دهد

برین مورد بررسی برحسب  جنس، اختالف عملکرد عا
 . ستشغل آنها معنی دار بوده اسطح تحصیالت و 

با پس از حذف اثر متغیرهاي مخدوش کننده 
مشاهده شد که  گرسیون لوجستیکمدل راستفاده از 

ات راهنمائی و رانندگی با آگاهی عابرین در زمینه مقرر
 رابطه آماري خود را جنس و وضعیت گواهینامه رانندگی

گواهینامه رانندگی  و افراد داراي مردان. نده احفظ کرد
ارتباط نگرش عابرین .  اندان دادهنشرا بهتري آگاهی 

در مورد موضوع مورد مطالعه  با وضعیت مورد بررسی 
افراد همسردار .  از نظر آماري معنی دار بوده آنهاتاهل

نسبت به افراد بدون همسر نگرش بهتري از خود نشان 
عملکرد عابرین در زمینه مقررات راهنمائی و . داده اند

از شغل و تحصیالت سن، وضعیت تاهل، رانندگی با 
عملکرد . نظر آماري داراي ارتباط معنی دار بوده است

کارمندان و افراد بی سواد افراد بدون همسر، ، مردان
به جهت اختصار جداول نشان داده . (بهتر بوده است

  )نشده اند
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   با متغیرهاي زمینه اي آنهاارتباط آگاهی عابرین مورد بررسی در مورد مقررات راهنمائی و رانندگی:1جدول شماره
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ارتباط نگرش عابرین مورد بررسی در مورد مقررات راهنمائی و رانندگی با متغیرهاي زمینه اي آنها:2جدول شماره
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 هاي زمینه اي آنهاارتباط عملکرد عابرین مورد بررسی در مورد مقررات راهنمائی و رانندگی با متغیر: 3جدول شماره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بحث و نتیجه گیري
 و نگرش عابرین این مطالعه نشان داد که آگاهی

مورد بررسی در مورد مقررات راهنمائی و رانندگی با 
اما . یکدیگر داراي ارتباط معنی دارآماري بوده اند

عملکرد عابرین در این زمینه با نگرش و آگاهی آنها از 
در . د ارتباط معنی دار آماري بوده اندنظر آماري فاق

 در شهر Lamحالیکه برخی از مطالعات از جمله مطالعه 
سیدنی استرالیا نشان داد نگرش والدین در مورد 
مخاطرات جاده ها و خیابانها با عملکرد آنها هنگام عبور 
از عرض خیابان به همراه کودکان خود داراي ارتباط 

نها در مورد عوامل خطر جاده اما آگاهی آ. معنی دار بوده
ها و خیابانها با عملکرد آنها ارتباط معنی دار نشان نداده 

این نتیجه نشان می دهد که تنها با ارتقاء ). 10(است
سطح نگرش عابرین نمی توان عملکرد آنها را در زمینه 

بنابراین . رعایت مقررات راهنمائی و رانندگی ارتقاء داد
ات به عنوان یکی از راههاي الزم است از اعمال مقرر

ایجاد فرهنگ صحیح ترافیک و ارتقاء عملکرد عابرین 
کما اینکه هم . در عبور از عرض خیابانها استفاده شود

  اکنون در تهران و سایر شهرهاي بزرگ کشور پلیس 

  
  
  

راهنمائی و رانندگی در پاره اي اوقات در غالب 
  ور و ــــطرحهاي ویژه از این شیوه جهت ساماندهی عب

مرور وسایل نقلیه و عابرین در محدوه چهار راهها و 
الزم است طرحهاي . میادین اصلی استفاده می نماید

مذکور ادامه و گسترش یابد و در دراز مدت با انجام 
مطالعات اختصاصی تاثیر چنین طرحهائی را در تغییر 
عملکرد عابرین پیاده و ایجاد فرهنگ صحیح ترافیک 

   .ارزیابی گردد
آگاهی عابرین مورد بررسی در زمینه مقررات 

 50 الی 25راهنمائی و رانندگی در مردان، گروه سنی 
سال، افراد همسردار، افراد داراي تحصیالت عالی، 
کارمندان، ساکنین شهر و عابرین داراي گواهینامه 
رانندگی بیشتر بوده، اما اختالف آگاهی عابرین مورد 

ابودن گواهی نامه بررسی تنها برحسب جنس، دار
رانندگی و محل سکونت آنها از نظر آماري معنی دار 

پس از حذف اثر متغیرهاي مخدوش کننده . بوده است
 آگاهیبا استفاده از مدل رگرسیون لجستیک نیز ارتباط 

عابرین مورد بررسی در مورد موضوع مورد مطالعه با با 
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عنی جنس و دارابودن گواهینامه رانندگی از نظر آماري م
با توجه به این نتایج در طراحی و اجراي برنامه . دار بود

هاي آموزشی الزم است به افراد بی سواد و داراي 
  . سطح تحصیالت پایین توجه بیشتري شود

نگرش عابرین مورد بررسی در زمینه مقررات 
 50 الی 25راهنمائی و رانندگی در مردان، گروه سنی 

ي تحصیالت راهنمائی، سال، افراد همسردار، افراد دارا
کارمندان، ساکنین شهر و عابرین داراي گواهینامه 
رانندگی بیشتر بوده، اختالف نگرش عابرین مورد 

حسب سن، وضعیت تاهل و محل سکونت  بررسی بر
اما پس از حذف اثر . آنها از نظر آماري معنی دار بوده

متغیرهاي مخدوش کننده با استفاده از مدل رگرسیون 
گرش عابرین مورد بررسی  تنها با دارابودن لجستیک ن

گواهینامه رانندگی و وضعیت تاهل آنها رابطه معنی دار 
 . نشان داد

عملکرد عابرین مورد بررسی در زمینه مقررات 
 25راهنمائی و رانندگی در مردان، گروه سنی کمتر از 

سال، افراد بدون همسر، افراد بی سواد، کارمندان، 
برین داراي گواهینامه رانندگی بهتر ساکنین روستا و عا

بوده، اختالف عملکرد عابرین مورد بررسی برحسب  
جنس و سطح تحصیالت از نظر آماري معنی دار بوده 

نتایج بدست آمده از نظر عملکرد عابرین برحسب  . است
سن آنها و مناسب تر بودن عملکرد عابرین گروه سنی 

 سنی با نتایج  سال در مقایسه با سایر گروههاي25زیر 
 و همکاران در استرالیا که نشان دادند Oxley مطالعه 

با افزایش سن به علت کاهش قدرت فیزیکی، حواس و 
و ) 11(ادراکها عملکرد عابرین پیاده ضعیف تر می گردد

و همکاران در نیوزیلند نشان داد که  Yonnelly مطالعه
 ساله هنگام عبور از عرض 12 تا 11عملکرد کودکان 

، شباهت )12(یابان از سایر گروهاي سنی بهتر است خ
 .دارد

پس از حذف اثر متغیرهاي مخدوش کننده با 
استفاده از مدل رگرسیون لجستیک عملکرد عابرین در 
زمینه مقررات راهنمائی و رانندگی با سن، تحصیالت، 
وضعیت تاهل و شغل آنها از نظر آماري ارتباط معنی دار 

  سال در مقایسه با 50 باالي افراد. نشان داده است
 سال بدترین عملکرد را داشته 25افراد زیر 

، افراد داراي تحصیالت عالی  بدترین )OR=0.98(اند

عملکرد را در مقایسه با افراد بی سواد داشته 
، مجرد ها عملکرد بهتري نسبت به )OR=1.67(اند

، کارمندان نسبت به )OR=0.91(متاهلین داشته اند
ن عملکرد مناسبتري داشته دانش آموزا

 ).OR=1.01(اند
از عابرین مورد % 6/23براساس نتایج مطالعه 

بررسی قبل از عبور از عرض خیابان توقف نکرده اند، 
. از آنها در خارج از سواره رو توقف نکرده اند% 8/54
از آنها هنگام عبور از عرض خیابان به طرف % 3/2

از آنها بطور % 2/35راست یا چپ نگاه نکرده اند و 
از عرض خیابان عبور ننموده اند، ) با قدم زدن(آهسته

از آنها به چراغ راهنما مخصوص عابرین پیاده % 8/63
از آنها از محل هاي خط % 8/44توجه ننموده اند و 

نتایج این . کشی شده مخصوص عابرین عبور ننموده اند
 و همکاران Zeedyk مطالعه در مقایسه با نتایج مطالعه 

از کودکان مورد بررسی % 40ر اسکاتلند که نشان داد د
قبل از عبور از عرض خیابان توقف کامل نموده اند، 

از آنها هنگام عبور از خیابان به سمت چپ یا % 41
از کودکان در خالل عبور از % 75راست نگاه کردند و 

خیابان از حرکاتی مثل دویدن و جست خیز کردن 
هنده عملکرد مناسبتر نشان د). 13(استفاده کردند

عابرین مورد بررسی از نظر توقف کامل قبل از عبور از 
عرض خیابان و آهسته عبور کردن و نگاه کردن به 
سمت چپ و راست  هنگام عبور از عرض خیابان در 
. مقایسه با عابرین مورد بررسی در اسکاتلند می باشد

 و Khan همچنین مقایسه نتایج مذکور با نتایج مطالعه 
همکاران در شهر کراچی پاکستان که نشان داد در این 

از عابرین هنگام عبور از عرض خیابان به % 60شهر
از عابرین % 36. سمت چپ یا راست نگاه می کنند

هنگام عبور از خیابان از دویدن نیز استفاده می 
از آنها عرض خیابان را بدون توقف طی می % 47.کنند

ط کشی نشده عبور عابرین در مناطق خ% 77کنند و 
نشان دهنده عملکرد بهتر عابرین ). 14(می کنند

  .کاشانی در مقایسه با عابرین شهر کراچی می باشد
نکته قابل ذکر دیگر روند کاهشی نسبی از نظر 
وضعیت مطلوب از آگاهی به نگرش و از نگرش به 

 درصد عابرین از آگاهی 0/54در حالیکه . عملکرد است
 درصد آنان 3/61دار بوده اند تنها نسبتاً مطلوبی برخور
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نگرش مثبت به مقررات راهنمایی و رانندگی داشته و 
 درصد از عملکرد مطلوب برخوردار بوده 2/32باز فقط 

همچنین نگرش مطلوب نسبت توجه به چراغ . اند
راهنماي مخصوص عابرین در محلهاي خط کشی 

، گزارش تخلفات رانندگی ) درصد موافق4/80(شده
 درصد 7/80(ان وسایل نقلیه عمومی به پلیسرانندگ
، قبل و هنگام عبور از عرض خیابان نگاه کردن )موافق

نگرش )  درصد موافق3/90(به سمت چپ یا راست
مخالف در خصوص عدم ضرورت توقف کامل عابرین 

 درصد 1/71(قبل از شروع عبور از عرض خیابان
، همچنین نگرش مخالف در مورد عبور عابرین )مخالف

و دویدن )  درصد مخالف1/66(در طول سواره رو خیابان
)  درصد مخالف9/75(هنگام عبور از عرض خیابان

ضرورت مداخالت مقتضی در خصوص اصالح موارد 
آنچه اهمیت . فوق را از نظر عملکردي نمایان میگرداند

ارقام فوق را بیشتر میکند روند کاهشی ذکر شده از 
انتظار میرود نسبت نگرش به عملکرد است، بنابراین 

هاي باالتري از عابرین در خصوص نکات مذکور بطور 
  .نامناسب رفتار نمایند

این مطالعه نشان داد در مجموع عملکرد عابرین 
در شهر کاشان در زمینه مقررات راهنمائی و رانندگی 

با توجه به اهمیت نقش عوامل انسانی در . ضعیف است
م مطالعات بیشتر در وقوع سوانح و حوادث رانندگی  انجا

خصوص نوع مداخالت موثر جهت ارتقاي عملکرد 

 نتایج چنین استفاده ازبا  .عابرین ضروري به نظر میرسد
میتوان به نحو بهتر و هدفمند تري چنین تحقیقاتی 

نگرش و برنامه هائی را طراحی و اجرا نمود و در نهایت 
در زمینه شیوه هاي زندگی افراد جامعه را  رفتار و

  . دادرافیک ارتقاءت
درنهایت باید گفت که چون کشور ما به لحاظ 
وقوع حوادث وتصادفات رانندگی در جایگاه نامناسبی 

ب قرار دارد باید ضمن تالش در بهره گیري از تجار
که توانسته اند میزان تصادفات پیشرفته کشورهاي 

 تالش شود تا ضمن ، را به حداقل برسانندترافیکی
هی دادن به مردم و جامعه در این شفاف سازي و آگا

خصوص، راهکارها و برنامه هاي پایدار و زیربنایی و 
کارآمد را براي جلوگیري از این حوادث و سوانح در 
جهت تقلیل آنها به پائین ترین حد ممکن طراحی شده 

   .و به کار گرفته شود
  سپاسگزاري

در پایان از کلیه عزیزانی که در انجام این مطالعه 
بودجه این . داشته اند تقدیر و تشکر می گرددنقش 

مرکز  از طرف  پژوهشیطرحالب یک قمطالعه در 
 تأمین  دانشگاه علوم پزشکی کاشانتحقیقات تروما 

شده است و جا دارد در همین جا از کارشناسان و 
 نیز در تسهیل و همکاري در مرکزهمکاران محترم این 

  .اجراي طرح تقدیر و تشکر گردد
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Abstract 
Introduction: Iran is one of the countries 
with the highest number of deaths from 
road accidents. As the incidence of these 
injuries (30 in ten thousand) is higher than 
the regional and international rates and 
about 13.5% of the deaths are caused by 
traffic accidents. Since pedestrians are one 
of the groups at risk, the purpose of this 
study was to determine the knowledge, 
attitude and practice of them regarding to 
the driving rules. 
 
Materials & Methods: The current cross-
sectional study was conducted on a target 
population of pedestrians in the city of 
Kashan. The sample size was 398 subjects 
that were selected by convenient method 
from forty spots on the streets of kashan. 
The Knowledge, attitude and practice of 
pedestrians were determined and the 
relationships between demographic and 
behavioral variables were assessed by the 
statistical tests, chi-square, odds ratio and 
its confidence interval. The reliability of 
questions in each domain was assessed by 
the using of Cronbach's alpha index. 
Construct validity of questions in each area 

was calculated by using of the principal 
components analysis method. 
 
Findings: A total of 398 pedestrians were 
studied. 54%, 61.3% and 32.2% of those 
surveyed people had an appropriate 
knowledge, attitude and practice regarding 
the driving rules, respectively. This study 
showed that the knowledge and attitude of 
pedestrians about road rules had statistically 
a significant relationship, however, the 
attitude and knowledge of pedestrians in 
this area was not statistically significant. 
 
Discussion & Conclusion:  This study 
showed that the overall practice of 
pedestrians regarding driving rules in the 
city of Kashan was significantly poor. 
Given the importance of human factors in 
traffic accidents, the best way to reduce the 
occurrence of such events is the 
implementing of educational and preventive 
programs. 
 
Keywords: pedestrians, knowledge, 
attitude, behavior, road rules, Kashan 
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