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چکیده 
 این مطالعه به ارزیابی رفتار رانندگان هنگام عبور عابران از محل خط کشی شده خیابان در تقاطع می پردازد. در این مورد زمانی که وسایل 
نقلیه در حال حرکت و عبور از چهارراه هستند، دو نفر نمونه گیر تعداد وسایل نقلیه و عابران در حال عبور از محل خط کشی عابر پیاده را شمارش 
می کنند. با استفاده از نمونه گیری 127 عابر و 59 راننده در چهارراه، رفتار رانندگان هنگام عبور عابران در حال عبور با استفاده از پرسشنامه ای که 
تهیه شده، یادداشت می شود. در پرسشنامه پرسش هایی از رانندگان پرسیده می شود تا مشاهده شود چه عاملی در زمان حرکت آن ها از چهارراه و 
هنگامی که عابری در حال گذر از عرض خیابان خواهد بود، مؤثر است. در این مورد مشاهده شد که متأسفانه عامل استرس و فشار روانی رانندگانی 
که در وسیله نقلیه خود در حال حرکت از چهارراه هستند باعث می شود که بیشتر آن ها به عابران پیاده ای که هم زمان در حال گذر از عرض خیابان 
هستند اجازه حرکت نداده و نسبت به سبک به ادامه حرکت در عبور از چهارراه اقدام کنند. در چنین حالتی عابر پیاده باید توقف کند تا وسیله نقلیه 

حرکت کند که این موضوع با رعایت حق تقدم برای عابرپیاده کاماًل متفاوت است.
کلید واژه: راننده، عابرپیاده، عبور، پرسشنامه

    1 - مقدمه
   بدون تردید یکی از قربانیان اصلی سوانح و حوادث ترافیکی 
در جهان و کشور ما، عابران پیاده هستند که درصد قابل توجهی 
از تلفات انسانی را تشکیل می دهند. میانگین تلفات انسانی عابران 
پیاده نیز 22/5 درصد از قربانیان سوانح ترافیکی را شامل می شود. 
و سال  با هر سن  اجتماعی  و  هر جایگاه شخصی  در  انسانی  هر 
این به  باشد و  ترافیکی می تواند عابر  و هر نوع جنس در چرخه 
معنی وجود خطر بالقوه برای شخصی که در فرایند ترافیکی رفت 
و آمد قرار دارد، است. به همین منظور قانون گزاران برای ایمنی 
هم  جرأت  به  شده اند.  قائل  تکالیفی  و  حقوق  عابران،  سالمت  و 
می توان گفت تعداد مواد قانونی که تأکید بر حقوق عابران دارد، 
در  است.  ناظران  و  عابران  تکلیف  قانونی  مواد  برابر  پنج  از  بیش 
این میان دستگاه های دولتی به ویژه شهرداری ها و رانندگان نیز 
وظایفی بسیار سنگین در قبال عابران بر عهده دارند. از سوی دیگر 
وظایف دستگاه ها شرط الزم ایمنی عابران است. شرط کافی برای 
ایمنی عابران هم آشنایی آنان با تکالیف شان و عمل به آن هاست. 
ذکر مواد قانونی و اشاره به مفاد آن می تواند موجب آگاهی هر یک 
از گروه های مسئول در فرآیند ایمنی عابران باشد که برای آشنایی 
با برخی مفاهیم به حق و تکلیف عابران اشاره می شود. در این مورد 

نیاز است که چند تعریف زیر بیان گردد ]1[. 

عابران پیاده: شخصی غیرسوار که بدون استفاده از هیچ نوع 
وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری حرکت نموده یا مبادرت به 
و  چرخدار  سبدهای  جامه دان،  دستی،  چرخ  کالسکه،  جابه جایی 

مانند آن می نماید. 
پیاده رو و »پیاده راه«: بخشی جداشده از خیابان است که در 
امتداد آن واقع شده و به عبور و مرور پیاده ها اختصاص یافته است.

و  تقاطع  ورودی  در  که  است  عرضی  خط کشی  ایست:  خط 
به منظور تعیین مرز توقف وسایل نقلیه پیش از گذرگاه پیاده بر 

سطح راه ترسیم می شود]2[.
نقلیه و محل  بین وسایل  نامناسب  در شکل 1 نحوه تداخل 

خط کشی شده و عابران پیاده نشان داده می شود. 

شكل 1 : نحوه تداخل نامناسب بین وسایل نقلیه و محل خط کشی شده و 
عابران پیاده
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2 -  تعریف مسأله و اهداف تحقیق
در  می شود  گفته  سخن  آن  حقوق  و  پیاده  عابر  از  وقتی    
از  بحث  اگر چه  می آید.  میان  به  ملت سخن  افراد  همه  از  واقع 
حقوق و تکالیف عابر پیاده در ظاهر کم اهمیت جلوه می کند ولی 
بدون تردید در حال حاضر ارتباط مستمر انسان و وسیله  نقلیه از 
مهم ترین بحث هایی است که بایستی انجام شود و حقوق مربوطه 
دهد.  ارتقاء  مردم  و  نیازهای جامعه  با  مطابق  و  روز  با  مطابق  را 
بزرگ ترین گروه در میان قربانیان حوادث خیابان ناشي از ترافیک 
را عابران تشکیل مي دهند. نوجوانان و جوانان با توجه به اقتضاي 
سن، بیشتر در معرض خطر هستند و به همین علت توضیحاتي 

در این زمینه ضروري به نظر مي رسد. 
تکالیف عابران پیاده در قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی: 
ماده 215 آیین نامه راهنمایی وظایف نه گانه ای را برای عابرین 

پیاده برشمرده که عبارتند از: 
سواره رو  سطح  از  دارد  وجود  پیاده رو  که  محل هایی  در   -1

استفاده نکنند.
2- در محل هایی که پیاده رو وجود ندارد یا در صورت وجود، به 
دالیلی غیرقابل تردد باشد، باید از منتهی الیه سمت چپ سواره رو و 

عکس جهت حرکت وسایل نقلیه عبور نمایند. 
3- برای عبور از عرض راه، تنها از گذرگاه های پیاده، پل های 

هوایی و گذرگاه های زیرزمینی مجاز عبور نمایند.
سواره رو  سطح  به  ناگهانی  ورود  و  پریدن  دویدن،  از   -4

خودداری کرده و مراقب حرکت وسایل نقلیه باشند.
5- از حصار آزادراه ها عبور نکنند و در بزرگراه ها و خیابان ها 
از البه الی درختان و گل بوته های حاشیه و میانه راه عبور نکنند.

6- در تقاطع ها با روشن شدن چراغ سبز مقابل خود )چراغ 
عابر( حرکت نمایند و هنگامی که چراغ عابر قرمز بود عبور نکنند. 
و  خیابان ها  سواره رو  ویژه،  خطوط  خط کشی   و  موانع  از   -7

میدان ها عبور نکنند.
8- در بزرگراه ها و خیابان های اصلی از خارج از گذرگاه های 

تعیین شده عبور نکنند.
و  نقلیه  وسیله  به  شدن  سوار  برای  خیابان  سواره رو  در   -9
همچنین صحبت کردن یا خرید و فروش با راننده یا سرنشینان 

وسایل نقلیه توقف نکنند]3[.
   

3- روش کار 
با استفاده از مشاهده رفتار رانندگان هنگام عبور تعداد 127 
عابرپیاده که در چهار روز صورت گرفت و استفاده از پرسش نامه 
به  پیاده  عابران  عبور  زمان  در  راننده که  رفتار 59  ارزیابی  برای 
دست می آید عامل یا عوامل مؤثری که در زمان عبور عابران پیاده 
برای رانندگان وجود دارد مشخص می شود. بعضی از این عوامل 
باعث می شود با این که حق عبور با عابران پیاده ای است که از 
روی خط کشی در حال گذر از عرض خیابان هستند، راننده اجازه 
عبور را به آن ها نداده نمی دهد و با افزایش سرعت وسیله نقلیه 

راه خود را پیش گیرد. 

3-1- نحوه و زمان نمونه گیري 
   مشاهده با کمک دو نفر انجام مي گیرد. یک نفر در عرض 
خیابان وضعیت عابران پیاده را یادداشت می کند و نفر دوم بعد از 
چهارراه با استفاده از توقف رانندگانی که برای عابران پیاده اجازه 

حرکت قائل نشدند پرسشنامه را پر می کند.
 چهارراه میرزای شیرازی برای نمونه گیری انتخاب شد و طی 

مدت چهار روز نمونه گیری صورت گرفت.   

3-2- مشخصات راه و مكان نمونه گیري 
 در این راه با استفاده از روش شمارش 15 دقیقه ای وسایل 
مورد  چهارراه  محل  از  ساعت  یک  که طی  وسایلی  تعداد  نقلیه، 
یادداشت  برآورد و در روزهای نمونه گیری  نظر حرکت می کنند 

می گردد]5 و6[. 
واضح است که به سبب تغییرات حجم وسایل نقلیه در معابر 
متفاوت  مختلف  معابر  براي  اطالعات  برداشت  فرم هاي  مختلف، 
خواهد بود. شکل 2  نمونه فرم هاي برداشت اطالعات تردد وسایل 
نقلیه را نشان مي دهد. در طراحي این فرم همه انواع وسایل نقلیه 

در یک فرم گنجانده شده است. 

شمارش حجم وسایل نقلیه
زمان ثبت اطالعات روی این برگه:                                    محل آماربرداری

اتوبوس و مینی بوس سواری دوچرخه و موتور

شكل 2: نمونه فرم برداشت حجم وسیله نقلیه در محل

منظور از حجم،  حجم معادل سواري است. بنابراین ابتدا باید 
معادل  به  در کمان هاي شبکه  نقلیه شمارش شده  وسایل  حجم 
سواري تبدیل شوند. ضرایب معادل سواري براي هریک از وسایل 
نقلیه در جدول 1 ارائه شده است. با توجه جدول 1 هر اتوبوس 
عبوري از محدوده، معادل 5 سواري شخصي و هر وسیله دوچرخ 
معادل 0/3 سواري بر خصوصیات ترافیکي معابر تاثیر گذار خواهند 

بود. 
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جدول 1: ضرایب معادل سواري براي هریک از انواع وسایل نقلیه]4[

ضریب معادل سواري وسیله نقلیه  ردیف

0/3 دوچرخ 1

1 سواری 2

1/5 تاکسی 3

1 وانت 4

5 اتوبوس 5

3 وسایل سنگین 6

1 سایر 7
با استفاده از ضرایب معادل سواري مذکور و همچنین حجم  
انواع وسایل نقلیه شمارش شده در هر پانزده دقیقه مي توان نرخ 

تردد در کلیه معابر را براي هر پانزده دقیقه محاسبه کرد.
پس از برداشت اطالعات حجم وسیله نقلیه که توسط یکی از 
افراد نمونه گیر در بازه ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر به دست آمده 
و در جدول 2 حجم حداکثر به دست آمده در هر روز نشان داده 
شده است، نمونه گیر دوم عابرانی را که قرار است از عرض خیابان 

عبور کنند، شناسایی می کند. 

جدول2: نتایج نمونه گیری از عابران پیاده 

تعداد عابران 
در حال حرکت 
از خط کشی 
عرض خیابان

تعداد وسایل 
نقلیه ای که برای 

عابران پیاده 
توقف کردند

تعداد وسایل 
نقلیه ای که برای 
عابران پیاده توقف 

نکردند

حجم ترافیک 
)وسیله نقلیه 

در ساعت(

روز

37 13 24 2115 اول 

33 10 23 2321 دوم

26 6 20 2179 سوم

31 8 23 2176 چهارم
با استفاده از پرسش نامه زیر پرسش هایی از رانندگان پس از عبور از 

چهارراه پرسیده شده که نتایج در جدول 3 مشاهده می شود.

4- نتیجه گیري  و ارائه راهکارهاي مناسب 
با استفاده از آمار به دست آمده از جدول 3 وجود استرس و فشار 
روانی از نظر بیشتر رانندگان باعث عدم توقف آن ها برای عابران پیاده 
در حال گذر از عرض خط کشی خیابان است. این موضوع از ازدحام 
ناشی  دارد،  وجود  تهران  در شهر  که  مختلفی  و مشکالت  ترافیک 
می شود و می توان از دیدگاه جامعه شناختی و مشکالت روانی نیز 

جدول 3 : نتایج به دست آمده از رانندگان مورد نظر

بین 80-60 درصد 
اوقات )معموالً(

بین 60-80 
درصد اوقات 

)معموالً(

بین 60-80 
درصد اوقات 

)معموالً(

بین 60-80 
درصد اوقات 

)معموالً(

بیشتر از 80 درصد اوقات 
)تقریبًا همیشه(

ارزیابی رفتار رانندگان

17 17 17 17 26 نفر
1 -  تالش برای عبور از چهارراه با دنده 3 هنگامی که عابری 

در حال گذر است

11 11 11 11 34

2 - تالش برای حرکت به دلیل ایـــن که عابر هنگام  
سبز بودن چـــراغ در حال عبور از خط کشی است و 

شما از این موضوع عصبانی هستید

13 13 13 13 39 توقف  دلیل عدم  روانی  فشار  و  استرس  - وجود   3
برای عابر در حال گذر است

11 11 11 11 17 4 - صحبـــت با تلفن همراه و عدم توجه و دقت

13 13 13 13 24
و  بعــــدی  مشاهده چراغ سبـــــز چهارراه   -  5
اقدام برای زود رسیدن به آن باعث عدم توقــف برای 

عابر پیاده است

11 11 11 11 29
6 - حجـــــــم عابرپیـــــاده که در حال گذر از 

خط کشی است در تصمیم شما مؤثر است

17 17 17 17 14
سرنشینـان  صحبـــت هــای  تأثیـــــــــر   -  7

دیگر در تصمیم برای حرکت یا توقف موثر است

0 0 0 0 21
8 - سابقه شما در مواجهه با عابران در حـــال گذر 
از خیابـــان بیشتـر توقف برای عابر در حال گذر از 

خیابان است

4 4 4 4 0 9 - وجـــــــــود پلیـس در تصمیـم گیری شـما 
می گذارد تاثیـر 

13 13 13 13 37
یـا  راهنمایـی  10 - زمان بنـدی کـم چـــــــراغ 
زیـاد بـودن آن باعـث تصمیم گیـری ادامـه حرکـت 

می شـود
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به آن نگاه کرد.  
بر سر  دعواهای شهروندان  و  مشاجره ها  تعداد  از  دقیقی  آمار 
مسائل شهروندی مانند حق تقدم خودروها، بگومگوهای مسافران 
بین  اتوبوس  کرایه  میزان  سر  بر  نظر  اختالف  تاکسی،  یا  اتوبوس 
اما همه ما در چند  ندارد  پایتخت وجود  .... در  و  راننده  مسافر و 
سال اخیر به چشم دیده ایم که آستانه تحمل شهروندان در رفتار با 
دیگران حتی در سطح خانواده چه قدر نزول کرده  است. نقطه نظر 
روان شناسان این است که با وجود آن که شرایط محیط زندگیمان 
در پایتخت، شلوغی جمعیت، ترافیک و ... در افزایش خشم و کاهش 
آستانه تحمل بسیار مؤثرند، اما شیوه های روان شناختی کنترل خود 
و آموختن شیوه های رفتاری و مهارت های زندگی در کمرنگ کردن 

تأثیر محیط بیرونی بسیار اهمیت دارد.
همان طور که مشاهده شد استرس بیشترین آمار در عدم توقف 
از طرف رانندگان را به خود اختصاص داد. در این مورد می توان 
استرس را عاملی مؤثر در افزایش بروز پرخاشگری در جامعه دانست 
نیز  و  فرد می گیرد  از  مثبتی که  انرژی  دلیل  به  استرس  و گفت: 
کاهش آستانه تحمل فرد، وی را مستعد پرخاشگری و خشونت  و 
عدم تصمیم گیری مناسب در بعضی مواقع کرده و در مقابل دادن 
انرژی روانی مثبت به ذهن و داشتن باورهای مثبت، فرد را در برابر 
بیماری های روانی ایمن می کند. اما افکار منفی و باورهایی همچون 
دنیا جای ناآرامی است و خوشی ها زود تمام می شوند، سبب افزایش 
میزان  افزایش  همچون  روانی  بیماری های  به  فرد  ابتالی  میزان 

استرس  می شود.
راه های کاهش استرس در جامعه اظهار   روان شناسان درباره 
می کنند که توجه به جنبه های مثبت زندگی و پر رنگ تر کردن 
نفس،  به  اعتماد  داشتن  مثبت،  هیجانات  افزایش  ذهن،  در  آن ها 
ارتقای سطح بهداشت و روان در جامعه، افزایش فرهنگ سازی از 
طریق رسانه های گروهی، فرهنگ سراها و سازمان های اجتماعی با 
تهیه بروشورها، کتاب، مقاله ها و برگزاری سخنرانی های آگاه کننده 
در کاهش استرس و در نتیجه تصمیم گیری مناسب در جامعه مؤثر 

است.
رانندگی یک فرد، نشان گر روحیه، خلقیات و منش او در زندگی 
است. به عبارتی می توان از رانندگی یک فرد  به تعصبات، خلقیات، 
تعامالت، مشکالت و.. او پی برد. در عصر ماشین، رانندگان بی دقت، 
هر روز جان افراد پیاده و سواره را مورد تهدید قرار می دهند. افزودن 
رانندگی  جرایم  و  مجازات ها  مقررات،  و  قوانین  کردن  سنگین  و 
نیز نتوانسته این تهدیدات را کاهش یا رفع کند. چرا که با وجود 
رانندگان متبحر و به قولی رانندگانی که دست به فرمان عالی دارند، 
هنوز فرهنگ رانندگی بین خطوط، رعایت حق تقدم، احترام به حق 
عابر پیاده، رعایت سرعت مجاز و ... در بین رانندگان وجود ندارد]5[.

جالب این است اگر تعداد اندکی از رانندگان هم  به این مسائل 
مورد  تنها  نه  کنند،  رعایت  و  داده  اهمیت  رانندگی  فرهنگ  یعنی 
تمسخر، خنده و خشم سایرین قرار می گیرند، بلکه ممکن است در این 
آشوب بازار با رعایت اصول و فرهنگ رانندگی باعث تصادف هم شوند!

تنه  ما  به  ناگهان  خیابان  در  نفر  یک  و  هستیم  پیاده  وقتی 
می زند و یا بسته خریدش به ما برخورد می کند، واکنش عادی افراد، 
عذرخواهی کردن، لبخند زدن و رد شدن است. اما هنگام رانندگی، 
این گونه عکس العمل ها معموالً با عصبانیت فوری و شدید همراه بوده 
و درحادترین موارد باعث شروع یک نزاغ خیابانی می شود. تحقیقات 
یا عابران  نشان می دهد که راننده ها برای تحقیر راننده های دیگر 

پیاده بسیار بیشتر از زمانی که با آدم ها برخورد نزدیک دارند، آماده 
هستند. با این که در معرض تحقیر راننده های دیگر قرار داریم، با 
این وجود، بر اساس دریافت یا تصور غلط از شأن اجتماعی آن ها 

برخورد می کنیم.
تحقیقات نشان می دهد بوق  زدن های ممتد، بد زبانی یا سایر 
فرد  کند،  تصور  فرد  که  می گیرد  صورت  زمانی  خشن،  رفتارهای 

مهم تری نسبت به طرف  مقابل است.
مسأله  جالب تر این است که قضاوت ها فقط بر اساس اتومبیلی 
که فرد مقابل سوار است، صورت می گیرد و هیچ شناختی نسبت 
به فرد راننده وجود ندارد. )بدون توجه به این نکته که شاید او تنها 

راننده ماشین باشد و نه صاحب آن(.
ماشین های  مقابل  در  معموالً  بزرگ تر  ماشین های  طرفی،  از 
کوچک تر قلدری می کنند. ماشین های نو تر به قدیمی ها و راننده های 
ماشین های گران تر معموالً نسبت به عابران پیاده خشن تر هستند 
و... در این راستا تنها کاری که می توان برای اصالح رفتار رانندگان 
در مقابل عابران پیاده ای که در حال عبور از عرض خیابان هستند 
انجام داد این است که فرهنگ و احترام متقابل بین راننده و عابر 
پیاده را تعریف کرد. موضوعی که متأسفانه خیلی وقت است در شهر 

تهران فراموشی شده است. 
هر چند بیشتر تقصیرات به دلیل عدم توقف برای عابران پیاده 
به راننده بر می گردد، اما به این نکته باید اشاره کرد که به دلیل 
سابقه نامناسبی که در بعضی جاها در ذهن رانندگان باقی گذاشته 
آن ها را در  تصمیم گیری به ادامه حرکت وادار می کند. برای نمونه 
بیشتر اوقات دیده ایم که عابران از محلی غیر از خط  کشی مجاز 
اقدام به عبور از عرض خیابان و بزرگراه می کنند که این موضوع 
بعضی اوقات منجر به فوت و تصادفات زیادی به ویژه در شهر تهران 
این حاالت عابران متخلف که  باید در  از نگاهی دیگر  شده است. 
به  نگاهی گذرا  نیز جریمه کرد.  را  نمی کنند  از محل مجاز عبور 
نحوه اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در بسیاری از 
تخلفات  با  برخورد  در  پلیس  که  است  این  بیانگر  دنیا  کشورهای 
عابران پیاده کاماًل جدی و بدون اغماض رفتار می کند. در واشنگتن 
جریمه بی توجهی عابران پیاده به چراغ راهنمایی 25 دالر و در دیگر 

ایالت های آمریکا نیز جریمه هایی جدی وجود دارد. 
جریمه عابران متخلف، در کشورهای اروپایی قابل توجه است. 
در شهر آتن عابر پیاده ای به خاطر عبور از روی خودرویی جریمه 
شد که وسط پیاده رو پارک شده بود. این مرد یونانی هرچه در دفاع 
از کار خود برای پلیس دلیل آورد که به هیچ عنوان امکان عبور از 
کنار این خودرو نبوده و وی مجبور به رد شدن از روی آن شده 
تأثیری نداشت. این مورد بیش از آن که نیاز به اصول و روش داشته 

باشد، نیاز به فرهنگ خاص خود دارد. 
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