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چکیده
  مطالعه حاضر به منظور تعیین چگونگي نگرش و عملکرد عابرین پیاده و همچنین بررسی عوامل مؤثر بر رفتار ناهنجار ترافیکی 
عابرین پیاده درشهر مشهد انجام گرفت.روش تحقیق پیمایشی و جامعه هدف،کلیه عابرین پیاده در معابر مناطق مختلف شهر مشهد 
بوده است.روش نمونه گیری، تصادفی سیستماتیک و طبقه ای از تمام مناطق شهر بوده و حجم نمونه مورد نیاز 240 نفر تعیین 
گردید. نتایج نشان داد63,3 درصد پاسخگویان نسبت به قوانین ترافیکی مخصوص عابرین پیاده نگرش مثبت و 36,7 درصد نگرش 
منفی دارند.72,9 درصد از عابرین پیاده اظهار کردند که هنگام عبور از خیابان در اکثر اوقات قوانین ترافیکی را رعایت می کنند 
و 27,1 درصد اعتقادی به رعایت قوانین ترافیکی ندارند.با استفاده از آزمون ناپارامتری من ویتنی ثابت شد که میان رفتار ناهنجار 
ترافیکی  ناهنجاری  و  تفاوتی میان تحصیالت  والیس  آزمون کراسکال  تفاوت معنادار وجود دارد درحالیکه  زنان  و  ترافیکی مردان 
عابرین پیاده نشان نداد.همچنین یافته ها حاکی از همبستگی منفی میان سن و ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده است. با استفاده از 
همبستگی اسپیرمن،مشخص شد که هر چه میزان خویشتن داری ،رضایت از امکانات ترافیکی ، دینداری و جمع گرایی افراد بیشتر 
باشد ، ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده کمتر است همچنین بین همنوایی و ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده همبستگی مثبت وجود 

دارد، اما اعتماد اجتماعی،کنترل اجتماعی،محرومیت اجتماعی رابطه معنادار با ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده ندارند.

کلید واژه:  رفتار ناهنجار ترافیکی ، عابرین پیاده ، مشهد. 

1- مقدمه

در  پیاده  عابرین  خصوص  به  و  ترافیک  موضوع  اهمیت     
مسائل  از  ناشی  که  است  اجتماعی  واقعیت  یک  ای  جامعه  هر 
مختلف شکل می گیرد. آمارهای موجود و تحقیقات انجام شده 
نشان دادند که میزان تصادفات عابر پیاده ) تلفات و جراحات( 
رانندگي  تصادفات  از  توجهي  قابل  بخش  اخیر،  هاي  سال  در 
را  درجهان به خود اختصاص داده است . بطوریکه حدود %33 
تصادفات جهان مربوط به عابرین پیاده می باشد )1-2(. برخی 
تحقیقات درلندن حاکي است که عابرین پیاده حدود یک چهارم 
 .)3( دهند  مي  تشکیل  را  خیاباني  تصادفات  در  شدگان  کشته 
بودند)4(.  پیاده  عابرین  ای  جاده  تلفات   %33 نیز  اسرائیل  در 
نشان  نیز  ایران  در  اخیر  های  سال  در  شده  انجام  تحقیقات 
داده اند که بیش از 30 درصد تصادفات و نیز 23 درصد تلفات 
در  پیاده  عابرین  و  دهند  مي  تشکیل  پیاده  عابران  را  رانندگي 
15% تصادفات شهری در دنیا مقصر می باشند )9-8-7-6-5(. 

1-behravan@um.ac.ir 
2-abdollahi_sare@yahoo.com
3-h-akbari@um.ac.ir

با توجه به این آمار و آثار و تبعات وسیع ناشی از تصادفات عابرین 
های  اولویت  از  یکی  تصادفات  نوع  این  کاهش  و  کنترل  پیاده، 
برنامه ریزان و سیاستگذاران اجتماعی محسوب می شود. هدف 
به  مربوط  ترافیک  مهندسی  وتجهیزات  اقدامات  واساسی  اولیه 
عابرین پیاده بطور خالصه، تنظیم، تسهیل و تقویت رفتار عابران 
به  دستیابی  برای  شهری   درون  درمعابر  جابجایی  هنگام  پیاده 
اهداف و ارزش های سازمان  مزبور، یعنی ایمنی  از طریق کاهش 
به  لیکن  است.  ترافیک،  شدن  روان  نیز  و  تخلفات  و  تصادفات 
نظر می رسد، برای دستیابی به این هدف، تنها نگاه مهندسی از 
طریق نصب ، طراحی و ارایه خدمات مهندسی کافی نیست،  بلکه 
کارایی آنها مستلزم آگاهی و درك پیام وفرمان تجهیزات، پذیرش 
دراجرای  همکاری  و  مشارکت  آنها،  به  نسبت  مساعد  نگرش  و 
تجهیزات  از  مناسب  استفاده  باالخره،  و  تجهیزات  وپیام  فرمان 
بر  موثر  اجتماعی  عوامل  تحلیل  لذا  است.  پیاده  عابرین  ازسوی 
از  پیاده  عابرین  مناسب  استفاده  عدم  و  ترافیکی  ناهنجار  رفتار 
این تجهیزات می تواند گامی موثر در پیشگیری تصادفات باشد. 
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2- تعریف مسأله و اهداف تحقیق 

صدمات وارده به عابرین پیاده و حتی مرگ و میر آن ها در 
محیط های شهری تمامی دنیا را شامل می شود.عابرین پیاده 
آنکه  باشند،جالب  دنیا مقصر می  در  تصادفات شهری  در %15 
محل  حاشیه  در  میر  و  مرگ  مقدار  این  درصد   50 به  نزدیک 
های مخصوص عبور عابرین پیاده )خط کشی عابرین(اتفاق می 
افتد)10(. لذا چند وقتی است که به صورتی جدی در کشورهای 
ایران  است.در  این معضل گرفته شده  رفع  به  گوناگون تصمیم 
نیز با توجه به آمار تصادفات و تلفات عابرین پیاده، اهمیت این 
از  آن  جمعیت  به  توجه  با  نیز  مشهد  است.شهر  روشن  مسئله 
این امر مستثنی نیست. به گزارش یکی از تحقیقات 15 درصد 
عابرین پیاده در مشهد،تاکنون به عنوان عابر پیاده درون شهر 

تصادف کرده اند)11(.
انسانی  عامل  تصادفات،  بروز  عامل  مهمترین  کلی  طور  به 
رخدادهای   %95 تا   90 در  انسانی  عامل  دیگر  بیان  است.به 
شناخته  مسئول  دیگر  عوامل  با  مشترکاَ  یا  تنهایی  به  ترافیکی 
تأثیر  درباره  درصد  اند)6-12-13-14-15-16(.بیشترین  شده 
عوامل انساني)64,5 درصد( در بروز و شدت تصادفات ، مربوط 
باشد)6(.64,6 درصد کسانی که  به مقررات مي  توجهي  بي  به 
که  کردند  داشتند،اظهار  را  پیاده  عابر  عنوان  به  تصادف  تجربه 
این پیشآمد جلوگیری کنند  از  با رعایت مقررات  می توانستند 
)11(.بنابراین این موضوع رعایت قوانین مربوط به عابران پیاده 
پیاده  عابر  کشي  از خط  عبور  راهنما،   چراغ  به  توجه  جمله  از 
را دو چندان مي کند.    عابر  پیاده و پل هاي  عابر  ،زیرگذرها ی 
اکثر تحقیقاتی که در استانهای مختلف ازجمله خراسان رضوی 
انجام شده است ، تأثیر یک علت را در تبیین ناهنجاری ترافیکی 
نگرش  مثال  عنوان  اند.به  داده  قرار  بررسی  مورد  پیاده  عابرین 
است)17-11(،  شده  سنجیده  پیاده  عابرین   تفکر  چگونگی  و 
چرا که  بسیاری از نظریه پردازان معتقدند نگرش که از طریق 
رفتار  کننده ی  بینی  پیش  بهترین  شود،   می  ایجاد  یادگیری 
است)18-19(.  در حالیکه نتایج برخی از تحقیقات انجام شده 
در  پیاده  عابرین  مثبت  نگرش  وجود  با  که  است  داده  نشان 
زمینه رعایت مقررات ترافیکی، رفتار آن ها اینگونه نیست)20(. 
مربوط  ترافیک  مهندسی  زمینه  در  نیز  دیگر  بسیار  تحقیقات 
بهتر است  انجام شده است)8-21-22(، شاید  پیاده  به عابرین 
به  تواند  می  یکدیگر  کنار  در  عوامل  این    از  ترکیبی  بگوییم 
شکل بهتری  ما را در تحلیلمان یاری کند.بنابراین  با توجه به 
دریافت  توان  می  پیاده  عابرین  زمینه  در  انجام شده  تحقیقات 
از تبیین کننده هاي گوناگون  که وارسي ترکیب هاي متفاوت 
و  مجموعه  دهد.  می  نشان  را  شناختی  جامعه  تحلیل  بهترین 
کنار  در  موقعیتی  و  فردی،اجتماعی  های  علّت  از  ای  سلسله 
اند و یکدیگر باعث ایجاد تلفات و تصادفات عابرین پیاده شده 

تحقیق  پبشینه   -3

 مطالعاتی که تا کنون در زمینه ی ترافیک ،برای ساماندهی 
ایران انجام شده  افراد جامعه در  فرایندها و رفتارهای ترافیکی 
داشته  تمرکز  و  تأکید  ترافیک  مهندسی  ی  جنبه  بر  اغلب 
است  کرده  ثابت  تحقیقات  که  حالی  اند)21-22-25(.در 
راهبرد کامل تری  ترافیک  تغییرات فرهنگی در کنار مهندسی 
است)26(.با  جامعه  اعضاء  ترافیکی  های  رفتار  اصالح  برای 
بررسی پژوهش های انجام شده در زمینه رفتار ترافیکی عابرین 
قرار  بررسی  مورد  کنون  تا  که  را  متغیرهایی  توان  می  پیاده 

گرفته است ،در چند دسته طبقه بندی کرد:
های  پژوهش  اکثر  در  که  است  متغیرهایی  از  یکی  سن   •
انجام شده مربوط به عابرین پیاده مطرح است. بر اساس نتایج 
و  کودکان  از  بیش  میانساالن  و  جوانان  تحقیقات  از  بسیاری 
شوند)27-26-4(.  می  ای  جاده  تصادفات  دچار  سالخوردگان 
نتایج  اما   )29( کنند  می  تبعیت  قوانین   از  بیشتر  مسن  افراد 
تحقیقی نشان داد که عبور ناامن در میان سالخوردگان بیشتر 

از میانساالن دیده می شود)03(.
شده  انجام  تحقیقات  اکثر  در  نیز  پیاده  عابرین  • جنسیت 
از متغیرهای مؤثر بر رفتار ترافیکی عابرین پیاده است)29-4-

30-31-32(. نتایج تحقیقات نشان داده است، که عابرین مرد 
میان  در  همچنین  شوند،  می  دیده  زنان  از  بیش  تصادفات  در 
-4( گذارند  می  پا  زیر  را  قوانین  زنان  از  بیش  مردان  عابرین، 

.)32-31
• محرومیت اجتماعي یا به عبارت دیگر نیازهای اجتماعی 
بیشتر می کند.  پیاده  عابر  براي  را  ریسک داشتن یک تصادف 
در محله هاي قدیمي با خانه هاي قدیمي ،در مناطقي که افراد 
دیده می شود  بیشتر  پیاده  عابرین  تصادفات  دارند،  زیاد  بیکار 

.)34-33(

سنجش یک علت به تنهایی کافی نیست، به عنوان مثال عالوه 
نیز  اجتماعی  ترافیک،کنترل  زمینه  در  افراد  پذیری  جامعه  بر 
ترافیکی  مقررات  و  ضوابط  رعایت  به  پیاده  عابرین  الزام  برای 

ضروری به نظر می رسد )23-24(.
و  بررسی  هدف  حاضربا  مطالعه   ، وضعیت  این  به  توجه  با 
تعیین عوامل جامعه شناختی مؤثر بر ناهنجاری ترافیکی عابرین 
این طریق  از  پیاده در شهر مشهد صورت گرفته است.تا شاید 
بتوان به نحو بهتر و هدفمند تری برنامه هایی را طراحی و اجرا 
نمود و در نهایت نگرش و رفتار عابرین پیاده را در زمینه رعایت 

قوانین ترافیکی ارتقا بخشید.
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عابرین  تصمیمگیري  تعیین  در  مهمي  عامل  همنوایی   •
فشار  تحت  نوجوانان  است)35(.  ها  تقاطع  از  درعبور  پیاده 
اجتماعي دوستان خود رفتارهاي ناایمن در تقاطع ها انجام مي 
از محل عبور  استفاده  بین خودروها، عدم  از  مانند عبور  دهند 

عابر پیاده.
کننده  بینی  پیش  متغیرهای  از  شخصیتی  های  ویژگی   •
ی رفتارهای ترافیکی عابرین پیاده است که در تحقیقات مورد 
و  دوستي  نوع  های  متغیر   .)37-36( است  گرفته  قرار  بررسی 
مستقیماً  آمیز  مخاطره  رفتار  بر  خطرپذیري،  به  نسبت  نگرش 
پیش  عنوان  به  نگرش  و  شخصی  هویت  داشتند)37-29(.  اثر 
بینی کننده های مستقل و مهم  نیت و رفتار ترافیکی شناسایی 
کنترل  »تصور  رفتاري«،  پیامد  »ارزیابي  متغیرهاي   .)4( شدند 
رفتاري«،«هنجار ذهني«، »هنجار اخالقي« و »هنجار توصیفي« 
از  استفاده  انگیزه  ازواریانس   %49 توضیح  به  قادر  درمجموع 
پیاده  عابران  عبور  عدم  یا  عبور  بودند)17(.  پیاده  عابر  چراغ 
از محل تقاطع ها،زمان وقوع تصادف)ساعت،روز،هفته( نوع راه 
بر  مؤثر  عوامل  از  ترافیکي  قوانین  از  متخطي  عدم  یا  تخطي  و 
وقوع تصادفات عابران پیاده و میزان در معرض خطر بودن آنها 

ست)27(.
که  است  متغیرهایی  از  یکی  مردم،نیز  با  پلیس  تعامل   •
در کنار عوامل دیگر بر رفتارهای ترافیکی اعضای جامعه تأثیر 
پلیس  اجتماعی  تعامالت  هرچه  گذارد)41-40-39-38(.  می 
نظام  از  رانندگی  و  راهنمایی  کارکنان  درست  استفاده  نحوه   ،
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  استفاده  ،کاهش  وتنبیه  تشویق 
ازابزار خشونت ، توجه و پیگیری به خواسته های مردم افزایش 
می  پایبند  بیشتر  راهنمایی  قوانین  رعایت  به  نیز  مردم  یابد 

گردند)38(.
عابرین  ترافیکی  رفتار  در  مؤثر  متغیرهای  از  دیگر  یکی   •
پیاده ،جمعیتی است که در هنگام عبور از خیابان وجود دارند 
. حضور عابرین پیاده منتظر بروی خط کشی هنگامی که عابر 
پیاده ای از راه می رسد احتمال عبور او را از چراغ قرمز کاهش 
می دهد ولی حجم ترافیک و عبور عابرین دیگر از چراغ قرمز ، 

رفتار عابرین را پیش بینی نکرده است)42-4(.

نظری  4-مبانی 

ترافیکی  نابهنجار  رفتار  گوناگون  عوامل  قسمت  این  در     
بدین  شود  می  توجیه  مختلف  های  دیدگاه  از  پیاده  عابرین 
صورت که ابتدا گزاره نظری اصلی بیان می شود و سپس عوامل 

موثر بر رفتار نابهجار از منظر آن نظریه بیان می شود.

4-1- نظریه انتخاب عقالنی 

از آنجا که پدیده های اجتماعی حاصل جمع)اغلب ناخواسته(
اعمال افراد بسیاری است که بر اساس محاسبات عقالنی عمل می 
جمعی  رفتارهای  تبیین  برای  عقالنی  انتخاب  نظریه  کنند)43( 
انتخاب  نظریه  طبق  بر  توان  ،می  است  کاربردی  و  مفید  بسیار 
جمعی  رفتار  نوعی  که  را  پیاده   عابرین  ترافیکی  ،رفتار  عقالنی 
است، مورد تحلیل قرار داد.بنا براین نظر، عابرین پیاده کنشگرانی 
بدون  و  فردی  نفع  رساندن  حداکثر  به  برای  گاهی   که  هستند 
توجه به نظم اجتماعی  و منافع و ارزش های جمع،  مقررات  و 
قوانین ترافیکی را زیر پا گذارده و  بهترین برخورد را از روی عقل 
و منطق خود برای رسیدن به منفعت شخصی انتخاب می کنند. 

4-2- نظریه رشد اخالقی 

رشد  با  متناسب  افراد  کلبرگ  اخالقی  رشد  نظریه  اساس  بر 
اخالقی خویش به شش دلیل ؛ اجتناب ازتنبیه، دریافت پاداش و 
مزایا،در امان بودن از عدم تأیید دیگران، در امان بودن از توبیخ 
مراجع قدرت ، بهزیستي جامعه) برخورداری از احترام همگنان و 
حفظ احترام به نفس(،رعایت اخالقیات )در امان بودن از سرزنش 
بر طبق   .)44( کنند  می  رعایت  را  اجتماعی  قوانین   ) خویشتن 
این نظریه می توان سطح رشد اخالقی عابرین پیاده یا به عبارتی 
آن  که  این طریق  از  و  را سنجید  عابرین  داری  میزان خویشتن 
عرفی(  پس  و  عرفی،عرفی  پیش  )اخالق  ای  مرحله  چه  در  ها 
پرداخت.  پیاده  عابرین  ترافیکی  ناهنجاری  تبیین  به  دارند  قرار 

4-3- نظریه دینداری 

دوراهي   موقعیت هاي   در  افراد  رفتار  مؤثربر  عوامل   از  یکي  
است  آن  از  حاکی  دینداری  نظریات  است .  دینداري   اجتماعي ، 
از خودکنترلي  عناصري  و شـامل  است  اجتماعی  امری  دین  که 
اخالقي  خاص  قواعد  و  راهنماییها  دین  که  چرا  هست،  نیز 
در  رفتارها  برخي  از  امتنـاع  براي  خویشتن  کنترل  منظور  به 
پیشـگیري  در  دینـداري  اثـر  میدهد)54(.  قرار  فرد  اختیار 
است  ممکن  اجتماعي  رسوم  و  مقررات  خالف  رفتارهـاي  از 
باشد. متفاوت  خودکنترلي  مختلف  سطوح  داراي  افراد  در 

درموقعیت هاي   همیارانه   رفتارهاي   و  دینداري   میان   رابطه  
نظریه  این  طبق  بر   .)64( است  معني دار  اجتماعي  دوراهي  
گزینش  باید  که  گیرند  می  قرار  موقعیتی  در  پیاده  عابرین 
به  ،دست  پندارند  می  درست  آنچه  اساس  بر  سپس  و  کنند 
می  پیاده  عابرین  دینداری  میزان  سنجش  .بنابراین  بزنند  عمل 
رساند.  یاری  ما  به   ترافیکی  ناهنجاری  علت   یافتن  در  تواند 
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4-4- نظریه اعتماد اجتماعی

افـراد،  از میزان اطمینان یا مطمئن بودن به اشخاص،  اعتماد 
الگوهـا، ساختارها و نقشهاي اجتماعي برمي آید و موجب ایجاد 
ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت منافع 
متقابل آنان را تأمین خواهد کرد. هرچه یک گروه اجتماعي داراي 
شعاع اعتماد باالتري باشد،همکاری بیشتري نیز خواهد داشت)47-

48(. مطابق این نظریه هنگام از دست رفتن کارکرد همبستگي 
اعتماد اجتماعی ، نظم و امنیت در جامعه کاهش یافته و میزان 
شک و تردید در بین افراد جامعه افزایش مي یابد بنابراین عابرین 
پیاده  به این دلیل که به همکاری دیگران یا به عبارتی به  رعایت 
قوانین و مقررات ترافیکی توسط دیگران اعتماد ندارند، تمایلی به 
رعایت مقررات و حفظ انسجام و نظم ترافیکی نشان نمی دهند. . 

4-5- نظریه یادگیری اجتماعی  

   انسان موجودی فراگیرنده است یعنی بسیاری از رفتارهای 
شود. می  آموخته  کند  می  زندگی  آن  در  که  اجتماعی  در  او 

و  نیست  مستثنی  امر  این  از  نیز  افراد  ترافیکی  رفتارهای 
شوند. می  نهادینه  و  آموخته  افراد  پذیری  جامعه  جریان  در 

پیاده  عابرین  ترافیکی  رفتارهای  تبیین  و  تحلیل  برای  بنابراین 
نظریه  برد.در  بهره  اجتماعی  یادگیری  نظریات  از  توان  می 
 .)49( است  زیاد  بسیار  دیگران  اثر  و  مشاهده  نقش  یادگیری، 

4-6- نظریه فشار عمومي 

افراد محروم جامعه که در معرض فشار مکرر قرار دارند، احتمال 
بیشتري وجود دارد که قوانین اجتماعی را رعایت نکنند و اعمال 
افزایش خشم  افزایش فشار منجر به   ناهنجار مرتکب شوند. زیرا 
و  دیدن  صدمه  نیز حس  خشم  افزایش  آن  دنبال  به  و  مي شود 
بي عدالتي را افزایش مي دهد )50(. به نظر می رسد هرچه عابرین 
پیاده محرومیت بیشتری احساس کنند؛ یعنی در زندگی اجتماعی 
خود در معرض انواع فشار قرار گرفته باشند، بیشتر احتمال دارد که 
قوانین ترافیکی را رعایت نکرده و مرتکب ناهنجاری ترافیکی شوند.

4-7- نظریه نیاز 

رابطه ی مستقیم دارند)15(. با کژرفتاری اجتماعی  نیازها     
کژرفتاری  ،احتمال  فردی  تمنیات  و  نیازها  افزایش  با  یعنی 
که  است  عواملی  از  اجتماعی  ناهنجاری  گیرد.  می  فزونی 
هنجارهای  جامعه  طوریکه   به  شود  می  نیاز  افزایش  موجب 
مناسب برای رفع نیازها را فراهم نمی کند و در سایه نابسامانی 

نیازها  مهار  ،مشکل  اخالقی  پرهیزکاری  فقدان  و  هنجاری 
باید  بلکه  کرد  سرکوب  توان  نمی  را  نیازها  شود.  می  مضاعف 
بنابراین   .)  52( نمود  فراهم  آنها  ارضای  برای  مناسب  شیوه 
تغییر  پیاده  عابرین  ترافیکی  ناهنجار  رفتار  کاهش  برای 
باشد(33(.  مفید  تواند  می  اجتماعی  نیازهای  ارضای  درشیوه 

4-8- نظریه کنترل اجتماعی 

  نظریه های کنترل اجتماعی همنوائي را حاصل وجود پیوندهاي 
اجتماعي بین افراد جامعه  و اعمال انواع کنترل از طرف جامعه بر 
افراد  دانسته و ناهمنوائي را ناشي از گسستن پیوندهاي شخص 
با نظم قراردادي جامعه مي دانند )23-53-54(. بنا بر این نظریه 
علت ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده به دو دلیل نیود یا کمبود 
کنترل های بیرونی و درونی است . درونی کردن هنجارهای عابرین 
  .... و  ها  ،رسانه  دوستان  ،گروه  ،مدرسه  خانواده  طریق  از  پیاده 
وکشف تخلفات به همراه قرار دادن مجازات برای عابرین متخلف 
باشد. مؤثر  پیاده  عابرین  های  ناهنجاری  کاهش   در  تواند  می 

4-9- نظریه کنش متقابل اجتماعی 

بر اساس این دیدگاه مي توان گفت برداشت عابر پیاده از قانون 
ایجاد  گیري  نقش  و  اجتماعي  متقابل  کنش  فرایند  طي  گرایي 
مي شود. مطابق این دیدگاه، نظام کنترل یا دروني است)یعني از 
نظر انگیزشي و اخالقي توانایي بازدارندگي در فرد ایجاد شده (

یا بیروني است) یعني نظام تنبیه و مجازات چه از جانب خانواده 
ترافیکی  تخلف  . چون   )55( اجتماعی(  قوانین  و چه  دوستان  و 
بنابراین  نمي شود،  تفسیر  بصورت جرم  در جامعه  پیاده  عابرین 
متخلفین به جاي پذیرش مسئولیت تخلف خود، شرایط را مقصر 
شمارند.  مي  ناچیز  را  آمده  پدید  خسارت  یا  کنند  مي  قلمداد 

4-7- نظریه نیاز 

رابطه ی مستقیم دارند)15(. با کژرفتاری اجتماعی  نیازها     
کژرفتاری  ،احتمال  فردی  تمنیات  و  نیازها  افزایش  با  یعنی 
که  است  عواملی  از  اجتماعی  ناهنجاری  گیرد.  می  فزونی 
هنجارهای  جامعه  طوریکه   به  شود  می  نیاز  افزایش  موجب 
مناسب برای رفع نیازها را فراهم نمی کند و در سایه نابسامانی 
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تحقیق 5-روش 

    این تحقیق از نوع پیمایشی است وهدف آن توصیفی ، 
تحلیلی وکاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه عابرین پیاده 
درسنین باالتر از 15 سال است. حجم نمونه)n( 240 نفر عابران 
پیاده ای است که نیمی از آن ها بهنجار و نیمی دیگر نابهنجار 

بودند. 
5-1- روش نمونه گیری

حجم  با  متناسب  ای  طبقه  پیاده  عابران  گیری  نمونه  روش 
ابتدا  که  ترتیب  بدین  است.  وتصادفی سیستماتیک  ای  وخوشه 
کلیه نواحی)چهل گانه(به تفکیک مناطق سیزده گانه شهرمشهد ، 
براساس منزلت اجتماعی-اقتصادی ساکنان به سه دسته باال،متوسط 
و پایین طبقه بندی شد3. سپس در هر منطقه یکی از نواحی که 
دارای 4 مورد از تجهیزات ترافیکی بود انتخاب گردید. پرسشگران 
در این نواحی در نزدیکی چراغ عابر پیاده،خط کشی،زیرگذر عابر 
پیاده و پل هوایی با 40 عابر پیاده بهنجار و 40 عابر پیاده نابهنجار 
دو  در  ها  مصاحبه  کردند.ضمناَ  مصاحبه  خیابان  از  عبور  هنگام 
انجام شدند. بعداز ظهر  تا 10صبح  و 4تا 6  از ساعت 8  نوبت 

5-2- روش جمع آوری اطالعات

روایی  که  ساخته  محقق  پرسشنامه  از  استفاده  با  اطالعات 
صوری آن با استفاده از نظر اساتید و پایایی بوسیله آلفای کرونباخ 

مورد تآیید قرار گرفت، جمع آوری شد.
ترافیکی  نابهنجار  وابسته)رفتار  متغیر  سنجش   -3-5

عابرین پیاده(

بعد  ترکیب سه  بوسیله  پیاده  عابرین  ترافیکی  نابهنجار  رفتار 
رفتار مشاهده شده سنجیده شد.نگرش  و  رفتاری  نگرش،سابقه 
عابرین پیاده نسبت به قوانین ترافیکی با توجه به وظایف 9 گانه 
عابرین پیاده در ماده 215 قوانین و مقررات راهنمایي و رانندگي 

مورد ارزیابی قرار گرفت.

5-4-سنجش متغیرهای مستقل 

اساس  بر  گویه  از چندین  مستقل  متغیرهای  برای سنجش 
مقیاس ها و نظریات موجود استفاده شد.

مقیاس  از  برگرفته  گرایی  جمع  عملیاتی  تعریف 
 :)SCIA( فردگرایي ـ جمعگرایي اوکلند

بـه گـروه و  بـا دیگـران، تعلـق داشـتن  نزدیکـي  احساس 
بـا  مشـورت  جمـع،  بـا  همـاهنگي  شناسـي،  وظیفه  خانواده، 
و  مراتب  سلسله  وجود  جمعي،  بافت  به  بودن  متکي  دیگران، 

گروه گرایي .
از  برگرفته  داری  خویشتن  متغیر  عملیاتی   تعریف 

نظریه رشد اخالقی کلبرگ: 
پیروی از قوانین به دلیل اجتناب از تنبیه، پیروی از قوانین 
به دلیل دریافت پاداش، پیروی از قوانین به دلیل در امان بودن 
از عدم تأیید دیگران،پیروی از قوانین به دلیل در امان بودن از 
توبیخ مراجع قدرت و احساس گناه در مورد انجام ندادن وظایف 
خود ،پیروی از قوانین به دلیل برخورداری از احترام همگان و 
حفظ احترام به نفس ، پیروی از اصول اخالقی - عدالت،سرافرازي 

و برابري – به دلیل در امان بودن از سرزنش خویشتن.
مقیاس   از  گرفته  بر  دینداری  متغیر  عملیاتی   تعریف 

گال رك و استارك:
بـه  )اعتقاد  اعتقادي  ابعاد  یعني  دینداری   بعد  چهار 
)انجام  مناسکي   ،)... و  دوزخ  بهشت،  قیامت،  قـرآن،  خداونـد، 
مـذهبي  امکان  در  حضور  مذهبي،  مراسم  در  شرکت  فرائض، 
ا، خلوص  به خد  نزدیکي  انابه،  و  )احساس ترس  ...(، تجربي  و 
معنوي و ...( و پیامدي )رعایـت معـروف و اجتنـاب از منهیات 

در زندگي( مورد استفاده قرار گرفت.
تعریف عملیاتی  متغیر همنوایی: 

رفتار  و  احساسات   ، افکار  بر  ،تأثیرگذاري  اجتماعي  نفوذ 
نتیجه  در   فرد  باورهاي  یا  آشکار  رفتار  در  تغیر  مقابل.  طرف 
فشار غیرمستقیم افراد گروه یا جامعه، تغییر در ر فتار و عقاید 
یا  فرد  از طرف  یا خیالي  واقعي  فشار  اعمال  نتیجه  در  شخص 

گروهي دیگر ازمردم .

مشهد:  شهری  فضای  اجتماعی  برمرزبندی  یوسفی،علی)1388(تاملی   -3
فردوسی  دانشگاه  اجتماعی  علوم  شهر،مجله  نواحی  منزلتی  بندی  طبقه 
جمعا  درسال1387براساس  اطالعات   . ،صص91-61  وزمستان  مشهد،پاییز 
17510 نمونه ازخانوارهای ساکن در بلوکهای نمونه در هریک از نواحی چهل 
گانه در مناطق سیزده گانه شهرداری مشهد.حجم نمونه هر بلوك به تناسب 
شاخص  سه  با  نواحی  منزلت  است.  شده  تعیین  درهرناحیه  بلوك   جمعیت 
سرپرست  شغلی  منزلت  رتبه  سرانه،  درآمد   ، خانوار  سرپرست  تحصیالت 

خانوارسنجیده شده است.

1- کنترل اجتماعی غیر مستقیم یا درونی 
2- کنترل اجتماعی مستقیم یا بیرونی
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تحقیق های  6-یافته 
6-1- روش نمونه گیری

جنسیت: 60 درصد پاسخگویان عابر پیاده مرد و 40  درصد 
زن بودند.

 وضع تاهل: 68 درصد پاسخگویان عابر پیاده متاهل و31درصد 
مجرد و 1درصد مطلقه بودند.

دارای مدرك  پیاده  عابر  پاسخگویان  تحصیالت: 60,4 درصد 
و  کارشناسی  و  کاردانی  ،34,6درصد  تر  پایین  و  دیپلم  تحصیلی 

4,6 درصد دارای تحصیالت تکمیلی بودند.
کمترین  سال،   35 پیاده  عابر  پاسخگویان  سن  میانگین  سن: 
است. یک چهارم کسانی که  بیشترین سن 77 سال  و  سن 15 
کمترین سن را داشتند 23 سال وکمتر، نیمی از پاسخگویان30 
سال و یک چهارم کسانی که بیشترین سن را داشتند40 سال و 

بیشتر بود.

5-6- روش های تحلیل

وابسته  متغیر  که  داد  نشان  اسمیرنوف1  کلموگروف  آزمون 
نرمال  غیر  پیاده  عابرین  ترافیکی  ناهنجاری  یعنی  ای  فاصله 
است. بنابراین برای بررسی وجود رابطه معنادار میان متغیرهای         
از                                                                                  وابسته  متغیر  و  سن(  تحصیالت،  )جنسیت،  ای  زمینه 
جهت  به  بازهم  است.  شده  استفاده  ناپارامتری  های  آماره 
میزان  سنجش  و  تحلیل  برای  وابسته  متغیر  بودن  غیرنرمال 
تاثیر متغیرهای مستقل بر رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده 
اسپیرمن2  همبستگی  از  رگرسیون  مدل  از  استفاده  جای  به 

استفاده شد.

تعریف عملیاتی متغیر اعتماد اجتماعی:
عدم تردید درباره ی قابل اعتماد بودن مردم،احساس امنیت 
در جامعه،درستکاری مردم در هر نوع معامله با دیگران،اعتماد به 

دیگران در روابط اجتماعی
تعریف عملیاتی متغیر کنترل اجتماعی: 

،احساس  دین  ،احساس  جامعه  به  قوی  تعلق  احساس 
یا جریمه  ناهنجار،تنبیه  رفتار  انجام  هنگام  و شرم  گناه  تقصیر، 
متخلف،افزایش هزینه رفتارهای خالف ،افزایش احتمال کشــف 

ناهنجاری توسط پلیس. 
تعریف عملیاتی متغیر محرومیت اجتماعی-اقتصادی: 

به  دستیابي  )عدم  زندگی  در  فشار  انواع  با  شدن  روبرو 
مثبت  ارزشمند  حذف انگیزه هاي   ، مثبت  ارزشمند  اهداف 
و  مضر  احساسات  و  ناکامي   ، خشم   ، منفي   وجودانگیزه هاي   ،

زیان آور.

1-One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
2-Spearman’s rho

جدول1- آماره مورد استفاده جهت رابطه متغیرهای زمینه ای ومتغیر فاصله ای  
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درصد فراوانىفراوانى

6-2- رفتار نابهنجار ترافیکی

درصد فراوانىفراوانى

جدول1- نگرش عابرین پیاده نسبت به قوانین ترافیکی

جدول1- سابقه رفتاری عابرین پیاده

جدول1- رفتار مشاهده شده عابرین پیاده

50

50
100

120

120
240

درصد فراوانىفراوانىرفتار مشاهده شده

از ترکیب 5  نابهنجار ترافیکی عابرین پیاده     شاخص رفتار 
"رفتار  بعد  و  رفتاری"  سابقه  بعد"  گویه   4 "نگرش"،  بعد  گویه 
مشاهده شده " ساخته شده است و سپس برای استاندارد کردن 

شاخص از فرمول زیر استفاده شده است : 

-1100*min)maxmin/( −−x
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جدول1- ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده

جدول2-آماره های توصیفی متغیر های مستقل در میان عابرین پیاده و آزمون مقایسة میانگین ها 

جدول3- همبستگی میان متغیرهای مستقل و دو بعد ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده

جدول1- ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده



42

جدول6- جدول ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل و ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده

99
95

از عوامل بر رفتار  تاثیر هر یک  با توجه به این جدول میزان 
نابهنجار ترافیکی عابرین پیاده متفاوت است، ضریب باالتر نشان 
میزان  که  شود  می  مالحظه  تا1+(.   -1 است)بازه  بیشتر  تاثیر 
خویشتن داری ، دینداری، رضایت از امکانات ترافیکی ،همنوایی  
و جمع گرایی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر ناهنجاری ترافیکی 
عابرین پیاده دارند.اما اعتماد اجتماعی،کنترل اجتماعی،محرومیت 
اجتماعی رابطه معنادار با ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده ندارد.
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7- نتیجه گیری

نتایج حاصل از پژوهش بطور اختصار به شرح زیر است:
ترافیکی  قوانین  به  نسبت  پاسخگویان  درصد   63,3  -1
نگرش  درصد   36,7 و  مثبت  نگرش  پیاده  عابرین  مخصوص 

دارند. منفی 
هنگام  که  کردند  اظهار  پیاده  عابرین  از  درصد   72,9  -2
رعایت                       را  ترافیکی  قوانین  اوقات  اکثر  در  خیابان  از  عبور 
ترافیکی  قوانین  رعایت  به  اعتقادی  درصد   27,1 و  کنند  می 

ندارند.
تفاوت  زنان  و  مردان  ترافیکی  ناهنجار  رفتار  میان   -3

معنادار وجود دارد.
پیاده  عابرین  ترافیکی  ناهنجاری  و  تحصیالت  میان   -4

تفاوت معنادار وجود ندارد.
5- با افزایش سن ،ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده کاهش 

یابد. می 
داری  خویشتن  و  دینداری  بین  درصد   99 احتمال  با   -6

دارد. وجود  مثبت  همبستگی 
محرومیت  و  دینداری  بین  درصد   99 احتمال  با   -7

دارد. وجود  مثبت  اجتماعی همبستگی 
همنوایی  و  گرایی  جمع  بین  درصد   59 احتمال  با   -8

دارد. وجود  منفی  همبستگی 
اعتماد  و  داری  خویشتن  بین  درصد   99 احتمال  با   -9

دارد. وجود  منفی  اجتماعی همبستگی 
10- با احتمال 95 درصد بین رضایت از امکانات ترافیکی 

دارد. اجتماعی همبستگی منفی وجود  و کنترل 
و  اجتماعی  محرومیت  بین  درصد   95 احتمال  با   -11

دارد. وجود  منفی  همنوایی همبستگی 
ترافیکی  ناهنجاری  ،میزان  داری  افزایش خویشتن  با   -12

یابد. پیاده کاهش می  عابرین 
ترافیکی عابرین  ناهنجاری  افزایش دینداری،میزان  با   -13

پیاده کاهش می یابد .
ترافیکی  تجهیزات  و  امکانات  از  رضایت  افزایش  با   -14

یابد. پیاده کاهش می  عابرین  ترافیکی  ناهنجاری  ،میزان 
15- با افزایش همنوایی، میزان ناهنجاری ترافیکی عابرین 

یابد. افزایش می  پیاده 
اجتماعی،محرومیت  کنترل  اجتماعی،  اعتماد  بین   -16
معنادار  ارتباط  پیاده  عابرین  ترافیکی  ناهنجاری  و  اجتماعی 

وجود ندارد.
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