
 

 

همراه بر ایمنی عابرپیادهثیر استفاده از تلفنبررسی تأ  
 
 

*,1 ،  سید رسولداودي 2  علیرضا خسرومهر 

رانای - ، گرگانگلستانو نقل ، دانشگاه حمل  زيیرارشد برنامه یدانشجوي کارشناس -1  

 ایران– گرگان - گلستان دانشگاه عمران گروه علمی هیئت عضو -2

 

 

 خالصه

شان ن رانیدر ا یقانون یپزشک یمستخرج از گزارش ها ادهیآمار تصادفات )تلفات و جراحات( عابران پ لیو تحل یبررس      

گروه در  نیررتیپذبیبه عنوان آس ادهیپنی. عابراستافتهی شیافزا رانیدر ا ادهیپنیمتاسفانه نرخ تلفات خصوصاً عابر دهدیم

زمان  تیریمد نیهمچن هینقللیاز سرعت، جهت گردش وسا حیعدم تصور صح خاطرو به  شوندیشمرده م یکیتصادفات تراف

. باشندیم زیمخاطره آم عیدر معرض وقا ،ییو عدم توجه به چراغ راهنما هاابانیها و خعبور از تقاطع نیبخصوص ح

مواجه با  شهیمشابه رانندگان هم ادهیپنیبه همراه دارد. عابر یمنیا یهاینگران هینقللیو وسا ادهیپنیعابر یبرخوردها

و  ندیهمراه، خوردن و آشاماستفاده از تلفن ،یقیچندگانه همچون استفاده از تلفن همراه، گوش دادن به موس یهاتیمسئول

راه  نیدر ح یپرت. حواسشودیم یپرتو سبب حواس کندیزدن جلب مکه توجه آنها را موقع قدم باشندیخواندن کتاب م

. لذا در تاسافتهی شیمصرف افزا به بازار یکیبه موازات رشد و نفوذ لوازم الکترون ،یرانندگ نیدر ح یپرترفتن همچون حواس

بر  یکیلوازم الکترون ریو تأث یپرتانواع حواس یو جهان، بررس رانیدر ا ادهیپنیآمار تلفات عابر یحاضر ضمن بررس قیتحق

 .میکنیو خطرات استفاده از آن اشاره م ادهیپعابر یمنیا

 

 یمنیتصادف، ا ،یپرتهمراه، حواستلفن اده،یعابرپکلمات کلیدي: 

 

 

 مقدمه   .1

 قلن و حمل هایشیوه سایر به نسبت بسیاری اقتصادی و سالمتی فواید حاوی و نقل و حمل مدهای از یکی رویپیاده      

 رمض کیفیت و هوایی و آب تغییرات زمین، شدنگرم سبب خود گازها این که دهدمی کاهش را ایگلخانه گازهای باشد؛می
تصادفات  ،نقل و حمل مدهای گرید همانند .نماید کمک ترافیک تراکم کاهش به تواندمی همچنین رویپیاده. شودمی هوا

 کل از %11 کا،یآمر در 3002 سال در ادهیپنیعابر فاتتل .[1] دارد همراه به یمنیا یهاینگران  و ادهیپنیعابربا ه ینقللیوسا

 باشدیم یکیتراف تلفات کل از %11 ، 3012 سال یبرا رقم نیا و است داده اختصاص خود به کشور نیا در را یکیتراف تلفات

]3[. 

                                                 
*Email: alireza1372thsun@gmail.com 
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در  2012 -2002سال تعداد کل تلفات ترافیکی  و عابرین پیاده در تصادفهاي اتفاق اتفاق افتاده از  - 1شکل 

 [2]ایاالت متحده آمریکا

 را تصادفات رانندگی از توجهیقابل بخش اخیر، سالهای در ایران طی )جراحات و تلفات(پیاده عابرین تصادفات میزان      

 .دهندمی تشکیل پیاده عابران را تلفات رانندگی درصد 32 نیز و تصادفات درصد 20 از بیش است وداده اختصاص خود به

نفر و همچنین تعداد متوفاییان در این سال  101431، 1231تعداد کل متوفیات و مصدومین حوادث رانندگی کشور در سال 

دهند. هزینه تلفات ترافیکی نفر جان خود را در این حوادث از دست می 18؛ بطوریکه در روز در حدود ]2[باشد نفر می 8852

میلیون دالر   320توسعه نظیر ایران  میلیون دالر و در کشور های در حال 23ای معادل  یافته هزینهدر کشورهای توسعه

 .]8[دارند . متأسفانه نوجوانان و مردها در معرض خطر بیشتری قرار]1[باشد می

 ترافیک در .]3[ی است انسان عوامل و یرساختاریز ،یطیمح عوامل شامل یکل طور به ادهیپنیعابر تلفات در ثرؤم عوامل      

 از هرانند و عابر، سرنشین به عنوان انسان نقش آنها میان از که خودرو و راه انسان، از عبارتند که است دخیل مهم عنصر سه

 و مقررات مجری و قوانین وضع کننده و جاده احداث کننده خودرو، سازنده انسان عالوه بر این ؛است بیشتر دیگر عنصر دو

هایی به تن ترافیکی تلخ حوادث رخداد در انسان سهم که دهدنشان می علمی هایبررسی. است نیز مقررات این اِعمال بر ناظر

 امده است. 3سهم این عوامل در شکل  .]4[است  درصد 38 تا دیگر عامل دو مشارکت با و درصد 30 حدود

 ((ارکیراه )پ ی)مجمع جهان یسهم عوامل مؤثر بر تصادفات رانندگ - 2 شکل
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 یدر بروز تصادفات رانندگ ینقش عامل انسان  .2

 ارکتمش ترافیکی محیط و راه نقلیه،نواقص وسایل کنار در انسانی خطاهای و اشتباهات تصادفات % 30 از بیش در چهاگر      

 یهامحدودیت.  نظر گرفتدر جایزالخطا را انسان می بایست و است قابل انکارغیر انسان هایمحدودیت لیکن دارند
 :ازعبارتند فیزیولوژیکی انسان

 دید، ش نور به شب، حساسیت در کنتراست، دید به متحرک، حساسیت ثابت، اشیا اشیا دید قدرت بینایی:  هایمحدودیت

 .دید مفید بینایی، ناحیه حساس عمق، محدوده درک

 توزیع توجه استدالل، موقت، یا فعال حافظه پاسخگویی، ظرفیت انتخابی، سرعت ادراک: توجه و حافظه هایمحدودیت 

 .یادگیری فضایی، شده، ادراک

 گردن و سر تحرک اعضا، حرکت دامنه و انعطاف قدرت، فیزیکی:  هایمحدودیت. 

 5[ آلودگی خواب و خستگی کافی، تجربه و مهارت ذهنی، عدم هایمشغولیت  ذهنی: و انگیزشی هایمحدودیت[. 

 انواع پذیرفت، صورت 1(NHTSAآمریکا ) راههای ملی ایمنی اداره سوی از 1338 سال در که ای مطالعه براساس

 . شود می مشاهده 2 تعیین گردید که در شکل یک هر سهم و به تصادف منجر انسانی خطاهای

 

 ]8[ 1991 سال در هریک سهم و تصادف به منجر انسانی خطاهاي انواع - 2 شکل

     

 

                                                 
1 National Highway Traffic Safety Administration: NHTSA 
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 شود:بندی میرین به شرح زیر تقسیمعابپیاده، انواع تصادفات براساس آمار تلفات عابرین       

 دویدن برای عبور از عرض خیابان 

 های پارک شدهورود ناگهان به خیابان از بین اتومبیل 

 خطهطرف و چندگذر از عرض خیابان یک 

 گذر از عرض خیابان در محل تقاطع 

 هاگذر از مقابل اتوبوس متوقف در ایستگاه 

 گذر از جلوی وسایل نقلیه در حال گردش  

 طرفهدو ابانیگذر از محل تقاطع خ 

 شب یکیرو در ساعات تاردر کنار سواره یروادهیپ 

 ابانیکردن در خ یباز ای کارکردن 

 از عرض تقاطع گذر 

 کندیکه دنده عقب حرکت م یلیبا اتومب برخورد 

 [.3]از عرض بزرگراه  گذر 

 ابانیخ از بورع حال در ادهیپعابر که فتدبیا اتفاق یزمان دارد احتمال شتریب هستند، آن ریدرگ ادهیپ نیعابر که یصادفاتت      

 ،1335 تا 1338 سالهای بین بودند آن درگیر هم پیاده عابرین که تصادفاتی کل از %32 آمریکا در مثال عنوان به ؛باشدیم

 توجه رفتنبین از  سبب میتواند همراهتلفن از استفاده .]10[بودند  خیابان از عبور حال در پیادهعابرین که داده رخ زمانی

 از استفاده اثرات متعدد . مطالعات]11[ شود دارد، کمی شناختی منابع به نیاز که ساده، فعالیت یک انجام طول در حتی

ابرین ع رفتار برروی همراهتلفن از استفاده اثرات به مطالعه چند تنها حالیکه در اندکرده بررسی رانندگان بر را همراهتلفن

شود ناشی عدم توجه به چراغ راهنمایی، عوامل مؤثری که منجر به جرح یا فوت عابر پیاده می. از جمله ]13[اند پرداخته پیاده

و  35، 2های در حال حرکت است که این رفتار های غیر ایمن نشان داده که عبور نادرست از خیابان و عدم توجه به خودرو

ز دیگر فاکتورهای دخیل میتوان به حرکت عابرپیاده . همچنین ا]12[گرددمیر عابرین پیاده را شامل میودرصد از مرگ 18

کشی اشاره پیاده یاعبور از محل خطها یا زیر گذرهای عابرپروا از عرض جاده بجای استفاده از پلرو، عبور بیدر امتداد سواره

 تصادفات خطر %35 تا طوریکهبهاست نمود پیدا کرده پیاده عابرین به نسبت رانندگان بین در بیشتر پرتی. حواس]11[نمود 

نوشتن و ارسال  همراه،تلفن با صحبت. ]18[باشد می پیامکی مکالمات یا همراه تلفن از ناشی پرتیحواس به مربوط رانندگی

 مطالعات رانندگان، میان در. ]13[دهد می افزایش را تصادف خطر و کاهش را راننده تمرکز موسیقی پخش دستگاه یا پیامک،

 حواسپرتی اثر مورد در. ]14[است  مرتبط تصادفات خطر به پیامکی و صوتی هایدستگاه از استفاده که دهدمی نشان گروهی

متر هستند ک پرتیحواس دچار که پیاده هنگامی عابرین .دارد وجود شناختی کمتر آنها آسیب خطر و پیاده رفتارعابرین بر

، خوردن، آشامیدن 1موسیقی  یکنندهدستگاهای پخش یا همراهتلفن یبوسیله چه باشد محتاطانه رفتارشان که دارند تمایل

 . ]15[یا صحبت با افراد دیگر 

                                                 
1 MP3 Players 



 

 

 
wwwCAUP.ir         5 

 و جهان رانینرخ استفاده از تلفن همراه در ا .2

جهی تودهد در آن دسته از حوادث رانندگی که بیهای کارشناسان پلیس از صحنه تصادفات رانندگی نشان میبررسی      

پرتی رانندگان و عدم تمرکز آنها برای جلو عامل وقوع آن بوده، پای تلفن همراه به عنوان یکی از دالیل اصلی حواسبه 
 و امدادی عوامل پلیس، با تماس همچون مشکالتی خودرو در همراهتلفن از است. استفادهالعمل بموقع در میان بودهعکس

 شده بدیلت ما زندگی انفکاک غیرقابل وسیله یک به موبایل تکنولوژی. استدهکر ساده بسیار را روزمره هایبرنامه هماهنگی

 آنها به توجهی اغلب ما که دارد دنبال به هم هایی آسیب بشری، جالب اختراع این اما استکرده ایجاد ما برای زیادی رفاه و

های همراه با جدیدترین کنند و انواع گوشیامروزه بسیاری از افراد از این پدیده نوین ارتباطی به طور مؤثر استفاده می نداریم
همراه است. موارد فوق چنان شود. دنیای امروز عصر تلویزیون، ماهواره، کامپیوتر، اینترنت و تلفنها در بازار عرضه میفناوری

تفاوتی گذشت؛ بلکه باید با آنها توان از کنار آنها با بیدهند که نمیه و راه نفوذ خود را ادامه میبا سرعت وارد زندگی بشر شد

نکته قابل ذکر آن است که گرچه اثرات مثبت تکنولوژی  .به روش صحیح برخورد نمود تا بیشترین سود و استفاده حاصل آید
ز نظر ادر کیفیت زندگی ما قابل انکار نیست ولی در صورت عدم مدیریت صحیح نیز ممکن است اثرات مضر آن بر زندگی 

بازی اسباب همراه امروز تبدیل به یکغیرقابل جبران باشد. تلفنفرهنگی، اجتماعی، رفتاری، پزشکی، روانشناسی، قانونی و... 

 ایرانی 100 هربه طور متوسط از   .کنندبازی خطرناک یاد میها شده که کارشناسان از آن به عنوان اسبابجدید برای بچه

 حین در پرتی حواس همچون رفتن راه حین در . حواسپرتی]31[شوند می محسوب همراه تلفن مشترکان جزو نفر 41٫3
 های تلفن تعداد 3011 است بطوریکه درسال یافته افزایش مصرف بازار به الکترونیکی لوازم نفوذ و رشد موازات به رانندگی،

گزارش داده است که  3013در دسامبر  1(CTIAانجمن سیستم بیسیم آمریکا ) .]13[بود  بیشتر آمریکا جمعیت از همراه

 نیز ملی عرصه در همراه ارتباطات صنعت وسعهت رشد . روند]30[شود میلیون پیام کوتاه هرماهه در آمریکا ارسال می 14172
 نفوذ ضریب کنند؛ رشد می استفاده موبایل اینترنت از ایرانی میلیون 13 به نزدیک .نیست المللی بین روند از مستثنی

 که دهدمی نشان هابررسی بوده و توجه قابل اخیر سال 5 طی بوده درصد 3378 حدود 53 سال در که موبایل مشترکان

است  یافته افزایش درصد 153 به 31 سال در که بوده درصد 13 حدود رقمی 53 سال در کارت سیم واگذاری نفوذ ضریب

 موجود است. 1در شکل  31-53 یسالها یفعال تلفن همراه ط نینفوذ مشترک بیضر سهیمقا .]31[
 

 [21] 92-86 سالهاي طی همراه تلفن فعال مشترکین نفوذ ضریب مقایسه - 2 شکل
 

                                                 
1 The Cellular Telephone Industries Association: CTIA 
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 بازار رشد بیشتر ، میان این در که کرده تجربه را درصد 113 رشد نرخ ساالنه  جهانی گستره در همراه ارتباطات بازار      
 پایان در میلیون 18 از همراه تلفن مشترکان تعداد است وبوده ایران نظیر توسعه حال در کشورهای بازار در همراه ارتباطات

 چه و جهانی عرصه در چه همراهتلفن مشترکان تعداد رو این از ،است رسیده 1253سال پایان در میلیون 42 به ،1251سال

اندام ممکن تمرکز بر روی برنامه های  سالمت و  تناسب .]31[ استگرفته پیشی ثابت تلفن مشترکین تعداد بر ملی عرصه در

ه به میزانی در نتیج؛ نقلیه را افزایش دهدتصادف عابر با وسایلروی عابرین را افزایش داده و در نتیجه پتانسیل است نرخ پیاده
. اگرچه حواسپرتی عابرین ]1[ شدپرتی عابرین یا موتور سواران بیشتر باشد پتانسیل تصادفات هم بیشتر خواهدکه حواس

 .]1[ دریافت نکرده استپیاده پیاده، مداخالت و سیاست های مشابهی را برای جلوگیری از اثرات آن بر روی ایمنی عابرین

 شود.برای ایمنی عابر پیاده تلقی می بسیار جدی در حین قدم زدن تهدیدی حواسپرتی

 
 

 در اثر تلفن همراه ادهیعابر پ یانواع حواس پرت .2

 حواس پرتی شناختی : 
 

ابان با خی از عبور  .اندداده نشان هنگام رانندگی شناختی پرتی در حواس همراهتلفن از استفاده تاثیر مختلف مطالعات       

 باید پیاده عابرین راهنمایی چراغ بدون تقاطع یک در مثال عنوان به[. 10]باشد می شناخت چندین نیازمند هم ایمنی کامل
 قضاوتی ستا الزم کنند؛ همچنین عابرین کنترل را ترافیک جریان و کرده قبل از عبور از خیابان توقف که باشندداشته یاد به

 پیاده عابرین چراغدار تقاطعات مسیر در ایمنی ارزیابی منظور به. باشندداشته  انها از فاصله و نقلیه وسیله سرعت مورد هم در

حتی در حین عبور از خیابان، عابر پیاده نیازمند به شناخت از شرایط فیزیکی  .باشندداشته توجه چراغ راهنمایی فرمان به باید
شود عبور از خیابان یک فعل خودکار و نیازمند به شناخت حداقل است، ولی تحقیقات باشد. با وجود اینکه فرض میمحیط می

توجهی باید جهت کنترل رفتار عبوری و دهد که به منظور عبور ایمن و راحت ازخیابان، منابع شناختی قابل جدید نشان می

 .]10[تنظیم حرکت اختصاص داده شود 

تواند سبب اهسته تر قدم زدن و پرتی در شناخت میاین مورد بخصوص در مورد افراد مسن مصداق دارد. بنابران حواس   
 ه همان میزان بیشتر در معرضقرار گرفتن در شرایط خطرناک شود چرا که به میزانیکه عابرین در عبور اهسته تر باشند ب

. مشخص شده که استفاده از تلفن همراه میتواند سبب اهسته تر قدم زدن گردد که سبب افزایش ]13[خطر واقع میشوند 

مخصوصاً در زمانی که عابر مجبور است طی زمان اختصاص داده . شودزمان عبور از خیابان و افزایش پتانسیل خطر می
 .]13[راغدار از خیابان عبور نماید های چای در تقاطعشده

 

 فیزیکی پرتی حواس : 
 

ظیم ، تنمثال تعویض دنده،  برف پاک کن عنوان به. است خطرناک بسیار دست یک  بودن مشغول رانندگی هنگام در       

 که رسدمی بنظر . صحبت کردن با تلفن همراه در هنگام قدم زدن بعید]33[نور چراغ و همزمان در اختیار داشتن فرمان 

ان برخی مطالعات نش همانند استفاده از آن هنگام رانندگی، منجر به تغییر جهت حرکت و اختالل در گام برداشتن شود ولی

 طرخ راه رفتن و افزایش سرعت ، کاهشتغییر مسیر )حرکت نامنظم و پیچ دار( تواند سببمی استفاده از تلفن اند که داده

 .]11[نقلیه  شود وسایل با برخوردشان
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 حواس پرتی بصری : 

پاسخ  یا ،گیریآن، شماره کردنپیدا) تلفن از استفاده هنگام زیرا زندمی آسیب رانندگان ایمنی همراه به تلفن از استفاده       

قبل از ورود  باید پیاده عابرین راحت خیال با عبور منظور به. ]34[شود می منحرف مسیر از انها چشم( تماس دریافتی یک به

های راهنمایی و عابرپیاده توجه کرده و همچنین از محل خطکشی چراغ و عالئم کنند، به عبوری نگاه ترافیک به سواره رو به

ببینند یا  ار عالئم و نشانه هایی چنین توانندکنند نمی تلفن همراه خود نگاه به آنها اگر عابرین پیاده از خیابان گذر نمایند.

 و جاده هب مثال بعنوان دورتر همراه نگاه نکرده و بهبه تلفن پیادهعابر است ممکن البته. ر تشخیص آنها دچار اشتباه شوندد

و عابرین به آنها توجهی نکنند  .بیایند وجود به منتظره غیر بصورت است ممکن ها محرک از تعدادی اما کند؛ نگاه هامحرک

 لهوسی شدن نزدیک تشخیص و کرده مختل را دیدی میدان است ممکن گوش نزدیک در تلفن داشتن نگه همچنین .]3[

 .]10[ببرد  بین از را نقلیه

 حواسپرتی صوتی : 

 ادندگوش که دادند نشان همکاران و گرین. است متناقض رانندگان شنوایی روی پرتیحواس تاثیر برای شواهد و مدارک       

 و فرمان هزاوی در تنوع افزایش به منجر سناریو این مورد در گیریتصمیم وسپس همراه، تلفن با سناریو یک به ای ثانیه سی

 سازیشبیه محیط یک در راننده اختالالت به منجر رادیو به دادنگوش مشابه طور به. ]35[شود می گاز پدال روی بر فشار

. است یشترب رانندگان به نسبت کنندمی عبور خیابان از که عابرینی بین در زیاد احتمال به شنوایی تأثیر. استشده، شده

 را نقلیه وسیله یک شدن نزدیک تشخیص و شنوایی مکانیزم است ممکن تلفنی تماس در شدن درگیر پیاده عابرین برای

 ولی دشونمی فرستادن پیامک و تماس مزاحم که هستند وصدا پرسر نقلیه وسایل از بسیاری حتی کهحالی در. کند مختل

توجهی باشند و در اثر بی نداشته صدایی و سر هیچ است ممکن وسایل نقلیه پدالی همچون دوچرخه ها مثال ارام نقلیهوسایل

 .]10[عابرپیاده با وی برخورد نموده و خطر آفرین باشند 

 

 اثر تلفن همراه بر رفتار عابرین پیاده  .1

پیاده در عابرین 533حواسپرتی در حین قدم زدن و رفتارهای احتیاطی معمول ( ارتباط بین 3008بونجوم و همکاران )      

 وگاس بررسیحین گذشتن از یک خیابان شلوغ در یکی از تقاطعات واقع شده در مجاورت یک دانشگاه بزرگ در شهر الس
ز خود پرتی نشده بودند ار حواسپرت، رفتار احتیاطی کمتری از عابرینی که دچاکردند. آنها دریافتند که عابرین پیاده حواس

 چراغ بدون و چراغ با تقاطع نوع دو در را پیاده عابر 813 رفتار( 3004) مورفی و هاتفیلد مطالعه . در]12[دادند نشان

 کنندمی صحبت همراهتلفن با خیابان از عبور حال در که عابرینی کردند مشاهده محققان. استشده ثبت و مشاهده راهنمایی،
 کمبود این که که بودند معتقد آنها. دهندمی نشان خود از احتیاطی رفتار کنند،نمی صحبت همراه تلفن با که کسانی از کمتر

 که دارد اطارتب شناختی از محیط نیازهای به کنندمی صحبت همراهتلفن با که عابرینی توسط شدهداده نشان احتیاطی رفتار

 دچار هک کسانی از ترآهسته کنندمی صحبت همراه تلفن با که افرادی دریافتند آنها. شودمی صرف پیادهعابر گویوگفت در

 از عبور حین در موبایل از استفاده فهمیدند همچنین( 3004) مورفی و هاتفیلد کنند،می عبور خیابان از نیستند حواسپرتی
 همکاران و نَصَر .]10[است  افراد جنسیت نوع خاصه زیادی حد تا که شودمی ایمنغیر رفتارهای بعضی انجام به منجر  خیابان

  .آورندمی خاطربه کمتر دوم گروه به نسبت را راهشان سر اشیای کنندمی صحبت همراهتلفن با که عابرینی(  3005)
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 پیادهینعابر برای. میکردند رفتار ترافیک با مواجه در بقیه از ترایمن غیر ایمالحظه قابل طوربه همراهتلفن کاربر گروه      
 ادهد افزایش را آنها ایمنغیر رفتار و کاهش را آنان اگاهی  همراهتلفن از استفاده اثردر شناختی حواسپرتی رانندگان همچون

( 3012ای دیگر که توسط تامسون و همکاران ). در مقاله]15[دهد می قرار شدن قربانی و تصادف خطر در را پیادهعابرین و

سوم  کیبه  کی. نزددیثبت گرد ادهیعابر پ 1103 یبرا نیتوسط ناظر ادهیپنیعابر یعبور یفتارهار ریتاثاست، انجام شده

تر یطوالن یروادهیپ هیثان 1754منجربه  مکالمات پیامکی. پرتی شدنددر حین عبور از خیابان دچار حواسدرصد(  3375)
یگوش م یقیکه به موس انی. عابرشودمی ایر افرادی که دچار حواسپرتی نیستندنسبت به س تقاطع از عبور زمان به( 1570٪)

از  ها آهستهخانم کردند.نبودند ازتقاطع عبور یپرتکه دچار حواس ادهیپنیعابر ریتر از سا عی( سر0781) هیثان میاز ن شیب داد

 کردند. به میزانی که سنمیتر افرادی که در گروه بودند از خیابان عبور کردند. همچنین افراد تنها آهستهآقایان حرکت می
       .]13[شد کرد، زمان عبور از خیابان هم  زیاد میافزایش پیدا می

( مشخصات و رفتار عبوری 3013در فهرست جدیدترین مقاالت درباره موضوع حواسپرتی عابرپیاده آنتیک و همکاران )      

عبور  نیکه در ح ینیپژوهش نشان داد که عابر نیا جینتاپیاده را حین عبور از تقاطع بدون چراغ بررسی کردند. عابر 1131

همراه صحبت با تلفن دارند کنندیکه استفاده نم ینسبت به گروه یکمتر منیرفتار ا کنندیهمراه استفاده ماز تلفن ابانیاز خ
 یگوش شگریصفحه نما یبر روو اطالعات  اتیمشاهده محتو ای امیداشت؛ ارسال پ نیعابر منیا رغیرا بر رفتار  ریثأت نیشتریب

آنها نتیجه گرفتند صحبت با تلفن همراه، مکالمات پیامکی  داشت.سوم قرار گاهیدر جا یقیدوم و گوش دادن به موس گاهیدر جا

های شناختی، بصری و فیزیکی یا مشاهده اطالعات صفحه گوشی و گوش دادن به آهنگ تاثیر متفاوتی بر روی توانایی
عابر پیاده  یهمراه سبب حواسپرتحواسپرتی عابرین پیاده دارند و این مطالعه نشان داد که مکالمات پیامکی و صحبت با تلفن

 .]13[شود می

همراه کنند نسبت به کسانی از تلفنهمراه استفاده می( متوجه شدند که عابرینی که از تلفن3010هیومن و همکاران )      
دهند. آنها دریافتند که کاربران زنند جهت حرکت خودرا به دفعات بیشتر تغییر میکنند آهسته تر قدم میاستفاده نمی

شوند و این استفاده عادی در طول مسیر راه رفتنشان میکمتر احتمال دارد که کمتر متوجه حرکات غیر همراهتلفن

توجهی حتی در طول انجام یک فعالیت ساده که نیاز کمی به منابع شناختی دارد شود همراه ممکن است  باعث بیازتلفن

]11[. 
دادن به موسیقی و کنندگان در حالت گوشدادند که شرکت ( نشان3013در یک مطالعه تجربی شیبل و همکاران )      

 نقلیه در محیطحواسپرت، بیشتر احتمال دارد که دچار تصادف با وسایلکنندگان غیرارسال پیامک نسبت به شرکت

گرفتند سازی یک خیابان شلوغ نتیجه ( با استفاده از شبیه3010. همچنین نیدر و همکاران )]3[شده شوند سازیشبیه
ور دادند کمتر احتمال داشت که به طکردند نسبت به آنهایی که به موسیقی گوش میهمراه صحبت میعابرینی که با تلفن

 .]33[ایمن از خیابان عبور نمایند 

 و جمعپیاده حین قدم زدن همراه را بر توانایی بصری عابرین( اثر استفاده از تلفن3005در جای دیگر میخوانیم کوزل )      

جهی توطور قابلهمراه بهداد که استفاده از تلفنآوری اطالعات نسبت به اشیا مسیر عبورشان بررسی نمود. مطالعه نشان
. در مقاله ای از جلیلیان و همکاران ]20[دهد پیاده را تغییرآوری اطالعات از اشیا، توسط عابرینتواند ظرفیت توجه و جمعمی

از  ترشیب آقایان بود. هاخانماز  شتریب آقایان میان در یقیموسشخصی پخش  یهامراه و دستگاهتلفن ه(، کاربران 3011)

از خود  نمیا ری، رفتار غ یقیگوش دادن به موس ای یمتن امیپ ، ارسالهمراهاز استفاده از تلفن یناش یپرتواسحها در اثر خانم
که  رسدی، به نظر م یمتن امیپ ارسال و یقیپخش موس یهاو دستگاه همراهاز تلفن استفادهآنها نتیجه گرفتند نشان دادند. 

 .]21[ کنندیم جادیاز جاده اختالل ا یعبوررفتار یمنیدر ا
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همراه، از آمار جراحات کمیسیون ایمنی محصوالت ( به منظور بررسی جراحات و تلفات مرتبط با تلفن3012نّصّر و ترویر )      
       3001، استفاده کردند. مطالعه آنها نشان داد از سال 3010تا   3001های اورژانس بیمارستان از سال مصرفی آمریکا در اتاق

. استافتهی شیافزا کردندیهمراه استفاده ماز تلفن یروادهیکه در هنگام پ دهید بیآس نیتعداد عابر 3010تا سال       

ارتباط دارد.آنها  باشد،یاز خانم ها م شتریب انیسال که تعداد آنها در آقا 21 ریز ادهیپ نیهمراه با جراحت عابراستفاده از تلفن

 دهدیم شیمرگ را افزا یخطر تصادف وبه دنبال آن جراحت و حت یرو ادهیپ نیدر ب همراهلفنگرفتند که استفاده از ت جهینت
[23.]  

را که در یک  شرکت کننده 22 ( ،سرعت و میزان انحراف حرکت3013تجربی المبرگ و موراتوری ) مطالعهدر یک       

دگان در ننکتسرعت راه رفتن شرککردند، بررسی نمودند. شده حرکت میتعیینپیش محیط آزمایشی به سمت یک هدف از
یدرصد افت م 13 زانیبه م های تلفنیتماس یدرصد و برا 22 زانیبه م یامکیپ مکالمات یهمراه براحال استفاده از تلفن

 شیدرصد افزا 12 یدرصد و مکالمات تلفن 31 یامکیمکالمات پ ریکنندگان درگشرکت یبرا هیاول ریانحراف از مس زانیم .کند

 .]22[ استداشته

به همراه  ابانیخ کیدر آن عبور از  که( 3003در مطالعه ای از استاورینوس و همکاران ) یمجاز ییکودک در فضا 44      
 یاریبار با هش 3 کهیبه طور .دادندقرار  یو بررس شیشده بود مورد آزما یآن مدلساز رامونیپ یطیمح ستیو ز یعیطب طیمح

استفاده  لیبدل یپرتداد که حواسنشان جینتا عبور کردند. ابانیهمراه از خدر اثر استفاده از تلفن یپرتبار با حواس 3کامل و 

سبت ن تردهد کودکان جوانقرار ریتاثتحت تجربه کودک،به کودک را بدون توجه  ادهیپعابر یمنیهمراه ممکن است ااز تلفن
تعد ممکن است مس شتریب ،از کودکان کم سن و سالتر دارند یو لجاجت کمتر لفمخا شتریتر که توجه ببه کودکان بزرگ

 .]21[ همراه باشنددر حال صحبت با تلفن یپرتابتال به حواس

اثر  یبررس یبرا را شیآزما دو ( 3011، بینگتون و همکاران )جانبهو همه یتعامل یمجاز طیمح کیبا استفاده از       

ستفاده از اهنگام  نیعابرکه رفتار گرفتنددر آزمایش اول آنها نتیجه .دادندانجام دانشگاه انیدانشجو یپرتهمراه بر حواستلفن
 یرا مورد بررس انینشجودا یمنیبر ا یپرتحواس ریسه شکل از تاث آنها دوم شیدر ازما است. زتریآممخاطره لیتلفن موبا

 جهینت که در پایان با تلفن یمحاسبات اتیانجام عملو  لیبا موبا یو خارج یکار نرم افزار کیانجام ی، مکالمه تلفنند. دادقرار

 گذاردیاثر م ادهیشده عابر پیریاندازه گ یمنیا یرهایدر متغ یهمراه به طور قابل مالحظه امکالمات تلفنها نشان داد که ان
]28[. 

را در محیط آزمایشی مورد بررسی قراردادند که  یمقطع کارشناس یاندانشجو31( 3018در مطالعه ای دیگر هاگا و همکاران )      

داشته دست نگه کیرا با  آنو  کردندیم یباز همراهبا تلفن اوی کردندیتماشا م ییویدیو لمیف ای کردندیارسال م امیپکنندگان شرکت

 ییهااد قدمنشان داد که تعد جینتا. دندیمشغول گرد ،بود ازین ییو شنوا یینایب صیکه به تشخ، ییبه عالوه به طور توام به کارها بودند.
 نیبدتر لیکردن با موبا یو باز؛ باشدیم شتریهمراه باستفاده از تلفن طیبود در شراشدهبرداشته  یروادهیپ میکه خارج از خط مستق

که  ندکنندگان درخواست کرداز شرکت( 3013. لوپرستی و همکاران )]23[ دارد ادهیحواس عابر پیرا در قدم برداشتن و پرت طیشرا

رفتن، سرعت راه انها. باشندیم شانیهابا تلفن امکیال ارسال پحکه در  یالحبردارند درمتفاوت قدم یهابا عرض ییراهروها انیدرم
 در مکالمات ریا نشان داد که افراد درگآنه جینتاند. نمود یریگرا اندازه هاوارهیعرض شانه، و تعداد برخوردها به د به نسبت راهروعرض 

یم چرخشبا دیواره برخورد نکند راه رفتن  نحیدر  نکهیا یو بدن خود را برا زدندیتر قدم ماهسته ،بودند هیتر از بقمحتاط یامکیپ

 .]24[ تفاوت موجود بود وارهیها و برخوردها به دوجود نداشت اگرچه در تعداد ضربهها بین گروه یدار یتفاوت معن .دادند

 بندی کرد: به طور کلی خطرات استفاده از تلفن همراه را میتوان به موارد زیر تقسیم      

  افزایش زمان عبور از  -]13[،]15[،]12[-]10[تلفن همراه: عدم توجه به محیط اطراف و یا عدم آگاهی موقعیتی

 ].11[دار حرکت موج -]13[،]10[خیابان 

 13[،]15[،]12[-]10[توجهی به محیط اطراف به مسیر حرکت و بی ارسال پیامک هنگام راه رفتن: عدم نگاه[– 

 ].11[دار حرکت موج -]13[،]10[افزایش زمان عبور از خیابان 



 

 

 
wwwCAUP.ir         10 

 توجهی به محیط دستگاههای پخش موسیقی از طریق هدفون: از دست دادن شنوایی ناشی از صدای موسیقی و بی
 .]25[اطراف 

 

 پیشنهادها  .6

 مبلمان مناسب مهندسی ،1مقررات و قوانین اجرای و وضع مهم عامل سه بر باید پیاده عابرانِ ایمنی و نظم ارتقاء برای      

گانه  سه اصول مثلث به موسوم بنیانی اصل سه مثلث .]4[تأکیدکرد  2جامعه افراد سازیفرهنگ و آموزش و 3شهری ترافیکی

(3E) شودمی تضمین شرایطی در پروژه یک موفقیت است. مقررات و قوانین اجرای و آموزش ترافیک، مهندسی بر مشتمل 

 این رئوس از هریک در خدشه ایجاد دیگر بیان به. باشد برقرار منسجمی و مستحکم منطقی، ارتباط یادشده عوامل بین که

میانجامد؛ اصالحات و اقدامات مهندسی اغلب پرهزینه  پروژه یا طرح شکست به درنتیجه و یادشده روابط فروپاشی به مثلث

 و مهمترین آموزششود اما شرای به صورت نامنظم و غیر جدی دنبال میباشند؛ اجرای قوانین در بعضی و یر اقتصادی می

 الزم مرور و عبور ایمنی در آموزش نقش اهمیت به بردنپی از پس]. 12[است  ومرور عبور ایمنی بهبود راهکار مؤثرترین

افزایش آگاهی عمومی از  .]4[ شود شروع باید عواملی چه رویبر و ایمرحله چه از کجا، از آموزش که شود بررسی است

افراد جوان و میانسال . ]25[باشد پرتی در حین راه رفتن، کلید پیشگیری از اینگونه تصادفات میخطرات مرتبط با حواس

های آموزشی و پیشگیرانه این رده سنی از افراد را با بیشتر تحت تأثیر استفاده از تلفن همراه قرار دارند لذا الزم است برنامه

کمپینی را  3005در سال 1( SFMTAسازمان حمل و نقل شهری در سانفرانسیسکو ). ]25[دهند بیشتری هدف قرارتوجه 

های الکترونیکی های رادیوبی و تلویزیونی معرفی کرد که استفاده از دستگاههای تبلیغات در فضای باز، برنامهمتشکل از گروه

 .]23[شود می دیده 8دهنده در شکل های آگاهیتابلو حواس شود. یکی از این تواند سبب پرتیشخصی می

 

 ]29[کمپین حواسپرتی در حین راه رفتن در خیابان؛ سانفرانسیسکو  - 1شکل 

                                                 
1 Enforcement 
2 Engineering 
3 Education 
4 The San Francisco Municipal Transportation Agency: SFMTA 
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کنند بر روی پیاده در شهر فیالدفیا الین ویژه ای مخصوص عبور عابرینی که با تلفن همراه کار می 3013در آوریل سال       

باشد مشخص می 3 گذاری شد که در شکل)خط لوازم الکترونیکی( نام "E-Lane"خط به نام خط رو رسم گردید که این 

ای تر عابرین پیادهمقامات مسئول در نهایت گزارش دادند که این حرکت بازتاب مفید و مؤثری در تردد بهتر و ایمن .]10[

 .]11[است کنند، داشتهکه از لوازم الکترونیکی شخصی استفاده می

 ]20[( در فیالدلفیا E-Lane)  - 6شکل 

پرت به ترافیک مقامات امنیت بزرگراه شهر دالور جهت افزایش اگاهی و توجه عابرین پیاده حواس 3013در ماه می سال       

ان به باال نگاه کنید؛ رانندگ"عبوری سواره رو، نوشته ای را بر روی محل عبور عابرین پیاده ترسیم نمودند که بیان میکرد 

 این نوشته آورده شده است. 4. در شکل ]1[ "همیشه متوجه شما نمیشوند

 ]1[نمونه اي از نوشته هاي سطح پیاده رو در دالور  - 7شکل 

پیاده موارد ارائه شده در باال نمونه ای از اقدامات انجام شده در سطح جهانی جهت افزایش ایمنی عبور و مرور عابرین      

باشد. بطور کلی برخی توصیه های ایمنی ازطریق آموزش و افزایش آگاهی آنان به منظور جلوگیری از وقوع تصادفات می

 کنند عبارتند از:پیاده ای که از تلفن همراه استفاده میجهت پیشگیری از بروز حوادث مرتبط با عابرین 
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 .در حال قدم زدن با تلفن همراه صحبت نکنید و پیامک ارسال نکنید 

 ای پیاده رو جایی که در مسیر بقیه نباشد باشید در گوشهاگر مجبور به صحبت یا ارسال پیامک با تلفن همراه می

 توقف کنید.

 سایل الکترونیکی از خیابان عبور نکنید.گاه در حال استفاده از وهیچ 

  25[به مسیر و محیط اطراف توجه نمایید[. 
 

 

 نتیجه گیري  .7

در مقاله حاضر ضمن توضیح و بررسی نرخ تلفات عابرین پیاده،  جایگاه و نرخ استفاده از تلفن همراه در ایران و جهان       

عابرین پیاده که موجب کاهش ایمنی آنها میشود، پرداخته شد. تلفن همراه به تبیین اثر تلفن همراه در رفتار مخاطره آمیز 
ضمن کاهش میانگین سرعت پیاده روی و کاهش توجه به خیابان و خودروهای درحال عبور، عدم توجه به فرامین پلیس و 

حتی یک نفر از افراد جامعه چراغ راهنمایی عابرپیاده و ... پتانسیل تصادف عابرین پیاده را افزایش میدهد. از دست دادن 

بسیار دردناک محسوب میشود و بازتاب های بسیار منفی در اطرافیان نزدیک او خواهد گذاشت. فقدان فرهنگ ایمنی و 
ترافیک نقش بسیار موثری در حوادث ترافکی دارد و لذا الزم است ضمن آگاهی با عوامل خطر ساز و نحوه استفاده مناسب و 

ونیکی شخصی قابل حمل از جمله تلفن همراه، توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی سعی در کاهش مشکالت بجا از لوازم الکتر

ایمنی راههای کشور شود که این مهم هم متضمن حیات و سالمت فردی و هم در سطح کالن عموم مردم جامعه خواهد 

ی این چنین مشکالتی تلقی میگردد و جایگاه شد. به طور کلی آموزش و فرهنگ سازی یکی از مهمترین ارکان در پیشگیر
ویژه ای در کاهش تصادفات رانندگی دارد لذا نقش آموزش و پرورش، صدا سیما، سازمان حمل و نقل و ترافیک، پلیس 

 باشد.راهنمایی و رانندگی و حتی صنایع تولید تلفن همراه در نیل به این مقصود بسیار پررنگ و خطیر می
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