
 

  

  

  خيابان از عبور براي راهنما چراغ از استفاده در افراد انگيزه و ها نگرش بين رابطه
  

  دكتر زهرا طبيبي ؛ عضو هيئت علمي گروه روان شناسي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه فردوسي مشهد
 

  سيد سپهر هاشميان  ؛ كارشناس رشته روانشناسي باليني 
 

از حوادث ترافيكي مربوط به % 33.  روندنفر در حوادث ترافيكي از بين مي 40نفر جمعيت  100000هر در ايران، از  :مقدمه
استفاده از هاي هدف تحقيق حاضر بررسي نگرش. دهندبيشتر اين حوادث هنگام عبور از خيابان رخ مي. شودعابرين پياده مي

- يك از عاملسوال تحقيق اين است كه كدام. دار استتئوري رفتار برنامهبا استفاده از چراغ عابر پياده در هنگام عبور از خيابان 
تواند انگيزه افراد را هاي نگرشي يعني، ارزيابي پيامد رفتاري، هنجار ذهني، تصور كنترل رفتاري، هنجار توصيفي و اخالقي مي

  . بيني نمايدپيشاستفاده از چراغ عابر پياده در هنگام عبور از خيابان  در 
دار براي ارزيابي سال به پرسشنامه محقق ساخته مبتني بر تئوري رفتار برنامه 69تا  18نفر در سنين بين  698 :ش كاررو

بيني متغير انگيزه بوسيله از رگرسيون چندگانه براي پيش. پاسخ دادنداستفاده از چراغ عابر پياده هاي آنها نسبت به نگرش
  . هاي نگرشي استفاده شدعامل
در  "هنجار توصيفي"و  "هنجار اخالقي"، "، هنجار ذهني"تصور كنترل رفتاري"، "ارزيابي پيامد رفتاري"متغيرهاي  :نتايج

سهم هر يك از متغيرها در توضيح واريانس . عابر پياده بودنداز واريانس انگيزه استفاده از چراغ % 49مجموع قادر به توضيح 
 "هنجار اخالقي"براي متغير % 51و  "هنجار توصيفي"براي متغير % 16، "ارزيابي پيامد رفتاري"متغير براي % 21انگيزه شامل 

  . ساير متغيرها معنادار نبودند . بود
كند گردد و به ميزاني كه فرد فكر ميمتغير هنجار توصيفي به آن دركي كه فرد از رفتار ديگران دارد بر مي :بحث و  نتيجه گيري

-متغير ارزيابي پيامد رفتاري به باور فرد بر سودمند بودن انجام آن رفتار بر مي. هنما براي عبور استفاده مي كنندديگران از چراغ را
ها اين است كه افرادي گيري كلي از يافتهنتيجه. متغير هنجار اخالقي به باور فرد بر پسنديده بودن انجام آن رفتار اشاره دارد. گردد

غ عابر پياده هنگام عبور از خيابان دارند كساني بودند كه اين عمل را سودمند ارزيابي كردند، فكر مي كردند كه انگيزه استفاده از چرا
  . كه ديگران نيز اين عمل را انجام مي دهند و از نظر اخالقي آن را عملي پسنديده محسوب كردند

  
   تئوري رفتار برنامه دار ، استفاده از چراغ عابر پياده در هنگام عبور از خيابان: واژگان كليدي

  
  
  
 
  


