
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

11
سال اول-شماره 1

تابستان 91

فصلنامه مطالعات پژوهشی

راهورمطالعات پژوهشی
سبک زندگی فرهنگی رانندگان؛ ابزاری برای تبیین رفتار ترافیکی آنها

)مورد مطالعه: رانندگان درون شهری تبریز(

محمد باقر علیزاده اقدم1 ، ذاکر صالحی2 

از صفحه 11 تا 30
تاریخ دریافت:90/10/13 تاریخ پذیرش: 91/1/21

چکیده
امروزه شهرها مهم ترین خاستگاه زیستی انسان ها هستند و با پدیده هایی مدرن نظیر آلودگی 
ــت.  ــی از ورود به دنیای مدرن اس هوا،ترافیک، رانندگی پرخطر و تصادف مواجه اند که ناش
ــت و جو کرد.  ــردن و خطر تصادف احتمالی آن را باید در بافت زندگی افراد جس ــی ک رانندگ
ــبقت گرفتن،عبور از چراغ قرمز،  ــه فرد در زمینه ی رانندگی نظیر ویراژ دادن، س ــی ک رفتارهای
ــته از موقعیت های ساختاری و انتخاب های  ــتن کمربند ایمنی و .... انجام می دهد، برخاس نبس
فردی می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناخت  سبک زندگی فرهنگی رانندگان 
ــت. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی  ــهری تبریز اس در رفتار ترافیکی رانندگان درون ش
ــهری تبریز  ــت و جامعه آماری این پژوهش را کلیهء رانندگان درون ش ــی اس از نوع پیمایش
تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی مورد مطالعه قرار گرفته است. ابزار 
ــد. نتایج نشان می دهد که بین سرمایه فرهنگی و اشتباه های  ــش نامه می باش گردآوری این پرس
ــی و رفتارهای ترافیکی،  ــبک زندگ ــتباه های خطرناک، تخلفات خطرناک و س بی توجهی، اش
ــطح تحصیالت و نوع  ــیت، س رابطه ی معنا داری وجود دارد  و از بین ویژگی های فردی، جنس

خودروی رانندگان نیز بر رفتارهای ترافیکی تأثیر گذار است.

کلیدواژه ها  
سبک زندگی/ رفتارهای ترافیکی/ اشتباه های بی توجهی/ اشتباه های خطرناک/ تخلفات خطرناک

1. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز )نویسنده مسئول:                                          (
2. دبیر دبیرستان های آموزش و پرورش ناحیه 4 استان آذربایجان شرقی.

aghdam1351@yahoo.com
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راهورمطالعات پژوهشی
مقدمه و  بیان مسئله

امروزه از تصادفات رانندگی به عنوان معضلی بزرگ که سالمت و ایمنی عمومی را به خطر 
ــیاری از کشورهای در حال توسعه این  ــود. هم زمان با افزایش ترافیک در بس انداخته یاد می ش
ــود)آیتی،1380: 5(. طبق آمار سازمان پزشکی  ــکل روز به روز  پیچیده و خطرناک تر می ش مش
قانونی کشورتعداد جان باختگان ناشی از بروز تصادفات در استان، در سال 1384، تعداد 1206 
ــت.این رقم برای متوفیان در سال 1383، تعداد  ــده اس نفر و مصدومان 11971 نفر گزارش ش
ــد 19  ــد 26 درصدی برای متوفیان و رش ــت که رش 956 نفر و مصدومان 10051 نفر بوده اس
درصدی برای مصدومان را نشان می دهد. همچنین تعداد متوفیان درون شهری در سال 1383 
در استان 334 نفر ودر سال 1384 به تعداد 439 نفر بوده که نشان دهنده صعودی بودن تلفات 

تصادفات درون شهری است)سیف نیا،1387: 32-36(.
ــان می دهند که به طور عمده چهار عامل مهم در حوادث و  ــی های انجام گرفته نش بررس

سوانح رانندگی نقش آفرین بوده اند. این عوامل به ترتیب اهمیت عبارت ا ند از:
* عامل انسانی

* وضعیت فنی و طراحی خیابان ها
* مشخصه های ناوگان درون شهری

* آب و هوا 
کشورهای توسعه یافته توانسته اند با اقداماتی نظیر استفاده از وسایل و تجهیزات مدرن، کنترل 
سرعت و تجهیز پلیس راه ها و نیز توجه ویژه به امر آموزش ایمنی و ترافیک، آمار تصادفات خود 
را به طور قابل مالحظه ای کاهش دهند در حالی که در کشور ما  امر فرهنگ سازی و آموزش 
ایمنی و ترافیک ضعیف بوده و هنوز در جامعه نهادینه نشده است)سیف نیا،1387: 126-7(. 

پیشینه مطالعه
ــال  آیتی )1380( در تحقیقی با عنوان هزینه تصادفات جاده ای در ایران، در طول یازده س
ــال 76 ،  ــال1376، هزینه تصادفات جاده ای ایران به ریال ثابت س ــال 1366 تا  س یعنی از س

سبک زندگی فرهنگی رانندگان ابزاری برای تبیین رفتار ترافیکی آنها
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ــال 76 که  ــت که با توجه به برابری نرخ دالر و ریال در س مبلغ  66/648میلیارد ریال اس
ــت، مبلغی حدود 13/3 میلیارد دالر آمریکا یعنی حدود  تقریبًا معادل 5هزار ریال بوده اس
ــقوط شدید قیمت  ــور،حتی قبل از س ــال نفت کش ــی از فروش دو س درآمد ناخالص ناش
ــت. به عبارت دیگر، هر  ــت که در تصادفات جاده ای از بین رفته اس ــال 76 اس نفت در س
ــارت وارد می کند.  ــور خس ــاله تصادفات رانندگی معادل 20 درصد درآمد نفتی، به کش س
ــهم بسزایی در بروز تصادفات در جامعه دارد  ــانی س ــید  که عامل انس وی به این نتیجه رس
ــیم بندی  کرده  ــه ترتیب زیر به چهار گروه تقس ــر در تصادفات را ب ــانی مؤث ــل انس و عوام
ــی از عملکرد؛ 2- خطاهای ادراکی؛ 3- خطاهای ناشی از اختالالت  ــت:1- خطاهای ناش اس

قوای محرکه؛ 4- عدم مهارت. 
ــتان  ــی حوادث و تصادفات جاده ای اس ــیف نیا )1387( در تحقیقی تحت عنوان بررس س
ــال 1387 به این نتیجه رسیده که میزان  ــرقی و ارایه راهکارهای کاهش آن در س آذربایجان ش
رشد متوفیان در استان سال 84 نسبت به سال های گذشته 26 درصد و مصدومان با نرخ رشد 
ــد. از نظر وی خطای  ــور 11 درصد می باش ــت، در حالی که این میزان برای کش 19 درصد اس
ــت. تنها 2/4  ــترک در بیش از 90 درصد از تصادفات اس ــانی با میزان 57 درصد، عامل مش انس
درصد به خاطر نقص فنی وسیله نقلیه و 4/7 درصد نیز به دلیل عوامل محیطی اختصاص دارد. 

همچنین بیش ترین خطای انسانی در تصادفات مختص به رانندگان جوان و تازه کار است.

مبانی نظری مطالعه
ــالم یا  ــبک زندگي داراي دو بعد مثبت یا منفي یا به عبارت دیگر س از دیدگاه کاکرهام، س
خطرناک است. سبک زندگي سالم شامل اشکال خودانتخابي مصرف گرایي نظیر انتخاب هاي 
ویژه در نوع غذا، لباس پوشیدن، ظاهر، خودرو، مراعات بهداشت فردی، بستن کمربند ایمني، 
ــبک زندگي سالم، مجموعه    انتخاب هایي  ــد. وي معتقد است که س ــواک زدن و ... مي باش مس
ــن انتخاب ها  برآمده از موقیعت  ــرد بنابر موقعیت اجتماعي خود برمي گزیند و ای ــت که ف اس
ساختاري و موقعیت فردي وي هستند. در حقیقت فرصت هاي زندگي یک شخص به وسیله  
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راهورمطالعات پژوهشی
ــود )کاکرهام و همکاران1،  ــي گروه هاي منزلتي ویژه تعیین مي ش ــت اجتماعي و ویژگ موقعی

.)408-9 : 1997
ــالم را مجموعه اي از انتخاب ها مي داند که فرد در یک موقعیت  ــبک زندگي س کاکرهام س
ــتند  ــالمتي تأثیرگذار هس زندگي انجام مي دهد. این انتخاب ها بر روي رفتارهاي مرتبط به س

)همان منبع:330(. 
ــغل یا تحصیالت، باید بر معیارهای  ــبک زندگی فرهنگی، به جای تأکید بر درآمد، ش در س
فرهنگی چون الگوهای قریحه و ذوق تأکید ورزید؛از میان ترجیحات متمایز فرهنگی، سبک 
ــه بندی عالیق فرهنگی به دست  ــاخص های آن با خوش ــود و ش زندگی فرهنگی نمایان می ش
می آید و همه این شاخص ها چه در عرصه سبک های عمومی زندگی و چه در عرصه سبک های 
ــاور  بوردیو در مصارف  ــن فرآیند، به ب ــت که خود ای ــی حاصل انتخاب اس ــی فرهنگ زندگ
فرهنگی،از میزان بهره مندی از سرمایه فرهنگی نشأت می گیرد. شاخص های سرمایه فرهنگی 
می تواند شامل تحصیالت رسمی، پیشینه خانوادگی و فرهنگ شغلی باشد. بنابراین بر اساس 
ــایی کرد. در سبک های  ــبک های گوناگون را شناس میزان و نوع مصارف فرهنگی، می توان س
زندگی فرهنگی با سه مفهوم »واال«،»میان مایه« و »عامی«  روبه رو هستیم که مصرف کاالهای 
فرهنگی متعالی همچون کتاب، موسیقی سطح باال، بازدید از موزه ها، تئاتر و .. و نیز کاالهای 
فرهنگی در سطوح پایین تر را شامل می شود و نوع و میزان مصارف فرهنگی را متأثر از سه یاد 
شده پیشین یعنی پیشینه  خانوادگی،تحصیالت و فرهنگ شغلی می داند)خادمیان،1388: 33(.
سرمایه، هر آن چیزي است که مي تواند در تعلق و تملک فرد قرار گیرد که در گذشته،اساسًا 
ــز جایگاه خود را مي یافت. ولي  ــت و در علم اقتصاد نی ــاي مادي و کاماًل عیني داش صورت ه
ــته ترین جامعه شناسان جهان به شکل های گوناگون  ــه تن از برجس ــط س رفته رفته به ویژه توس
ــري یافت و مفاهیم جدیدي را وارد عرصه علوم اجتماعي کرد. پي یر بوردیو  ــر تس زندگي بش
از فرانسه، جیمز کلمن و رابرت پاتنام از آمریکا دست به ایجاد شبکه اي از مفاهیم و نظریات، 
ــه شکل از سرمایه  ــت س ــرمایه زدند. تحلیل گران اقتصادي معاصر نیز نخس حول محور س

1. Cockerham and et al

سبک زندگی فرهنگی رانندگان ابزاری برای تبیین رفتار ترافیکی آنها
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ــاًل اقتصادي دارند و  ــادي خویش معرفي کردند که بعد کام ــل مفاهیم اقتص ــرای تحلی را ب
عبارت اند از:1-سرمایه اقتصادي؛  2- سرمایه انساني )تجسم مهارت ها و تجربه در افراد( و  
ــدني و تجدید ناشدني که به وسیله طبیعت فراهم مي شود(  ــرمایه طبیعي )منابع تجدید ش 3- س
و سرمایه فرهنگي که مي تواند جایگاه خود را به عنوان نوع چهارمي از سرمایه به دست آورد 

)خادمیان،1388: 36(.
از نظر بوردیو مفهوم سرمایه فرهنگي نزدیک به مفهوم وبري شیوهء  زندگي است که شامل 
ــخن گفتن، مدارک تحصیلي و شیوه هایي می شود که فرد از  ــلیقه، نحوه س مهارت هاي ویژه، س
طریق آن خود را از دیگران متمایز مي سازد. این نقطه نظر، یادآور مفهوم مصرف چشمگیر وبلن 
نیز هست. یعني طبقات باال با چشم گیر ساختن شیوه زندگي خود، از دیگران متمایز مي شوند.
ــامل عادت ها،روش ها،  ــمي، ش ــخصي و غیر رس ــرمایه فرهنگي« یا مهارت هاي بین ش »س
ــود.  ــبک هاي زندگي و ... مي ش ــالیق، س ــدارک تحصیلي، س ــان، م ــاخت زب ــبکه هاي س ش
ــدن در وي  ــت که در خالل اجتماعي ش ــرمایه فرهنگي در بر گیرنده تمایالت پایدار فرد اس س
ــرمایه فرهنگي مي دانست، اما گرایش به  ــود. بوردیو تحصیالت را نمودي از س ــته مي ش انباش
ــدن محصوالت فرهنگي در نزد فرد نیز سرمایه فرهنگي او را تشکیل  ــیا فرهنگي و جمع ش اش
مي دهند )چاوشیان،1381: 55( .تحصیالت نمودي از سرمایه فرهنگي است. گرایش به اشیای 
ــرمایه  ــرمایه فرهنگي هستند.س ــدن محصوالت فرهنگي در نزد فرد نیز س فرهنگي و جمع ش
ــت که مي تواند مشروعیت دهد، ارزش گذاري و ایجاد  ــرمایه فرهنگي اس نمادین، جزئي از س

سبک کند )خادمیان،1388: 101(.
ــندیده،  ــم پس ــیوه راه و رس ــلیقه هاي خوب، ش ــامل س ــرمایه فرهنگي از نظر بوردیو ش س
ــناختي، شناختن و توانایي پذیرش محصوالت فرهنگي مشروع از قبیل موسیقي،  پیچیدگي ش
ــغلي سه منبع سرمایه  ــمي و فرهنگ ش ــت. پرورش خانوادگي، آموزش رس تئاتر و ادبیات اس
فرهنگي اند. انباشت سرمایه فرهنگي از طریق این سه منبع در افراد باعث تفاوت بین دارندگان 
ــرمایه مي شود )خادمیان،1388: 102(. رابرت باکاک معتقد است آنچه بوردیو  و فاقدان این س
ــرمایه داري صنعتي و بازرگاني نبوده، بلکه در  ــرمایه فرهنگي« نامید،تحت کنترل قطب س »س
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عوض توسط الیه هاي روشنفکري و هنري تعیین شده است. این گروه ها نه تنها فرهنگ عالي 
هنرها، ادبیات، فلسفه و بعضي از انواع علوم اجتماعي و علوم طبیعي محض را خلق و تفسیر 
مي کردند بلکه مي توانستند اطمینان دهند که از دیدگاه آنان، آموزشگاه ها و مجالت وزین نیز 

در این حوزه قرار دارند )باکاک،1381: 98(.
سرمایه هاي فرهنگي کارکردهاي گوناگونی دارند.  کساني که سرمایه فرهنگي باالتري دارند 
ــرمایه هاي  ــروع و زیبا به دیگران تحمیل کنند و صاحبان س مي توانند تعریف خود را از امر مش
ــروعیت باید سرمایه هاي دیگر خود را به سرمایه فرهنگي  ــت آوردن مش دیگر نیز براي به دس
ــت که دارندگان آن مانند استادان دانشگاه،  ــرمایه فرهنگي این اس تبدیل کنند. کارکرد دیگر س
هنرمندان و روشنفکران مي توانند خود را از الزامات زندگي روزمره رها کنند )فاضلي،1382: 
39(. داشتن سرمایه فرهنگي بیش تر، که بر خالف سرمایه اقتصادي، کیفیتي کاماًل ذهني است، 
ــایي محصوالت  ــناخت  باالتر و کنجکاوي بیش تر براي رمز گش ــتن توانایی ش به معناي داش
ــرمایه فرهنگي از مسیر ذهني و فردي، سبب گرایش افراد به  ــت. بدین ترتیب، س فرهنگي اس
ــود. مایکل آلنک، اندیشه بوردیو را چنین تفسیر مي کند:  ــبک زندگي فرهنگي خاص مي ش س
ــترکي دارند،  ــله مراتب فرهنگي از طریق گروه هاي اجتماعي که ارزش هاي فرهنگي مش سلس
شکل مي گیرد و در این میان سرمایه فرهنگي به سه شکل جلوه گر مي شود: نخست در سبک ها، 
ــالیق فرهنگي؛ و  عادات و طرز بیان و کنش رفتار متقابل میان افراد؛ دوم در عالقه مندی و س
سرانجام، دانش واالي فرهنگي. بارزترین اشکال عیني سرمایه فرهنگي در ادبیات، موسیقي و 

دیگر اشکال واالي هنري تجلي مي یابد )خادمیان،1388: 108(.
ــت که ــد مي زند و معتقد اس ــرمایه فرهنگي پیون ــوم س ــا مفه ــز را ب ــوم تمای ــو مفه  بوردی
ــت و به دایمي کردن تفکیک ها و نابرابري هاي اجتماعي  ــرمایه فرهنگي موجد تفاوت اس  س
کمک مي کند. بوردیو تأکید مي کند که چه چیزي پذیرفتني یا سرمایه فرهنگي با ارزش است. 
ــلیقه موسیقیایي، ورزشي،غذایي و مد با پایگاه طبقاتي،  ــتدالل مي کند که بین س او همچنین اس
ــور به عنوان عنصر متمایز کننده  ــود دارد و افراد از مصرف الگوهاي فرهنگي مزب ــبتي وج نس
استفاده مي کنند. بوردیو معتقد است طبقات اجتماعي داراي پایگاه اجتماعي - اقتصادي باال، 
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ــد و طبقات اجتماعي داراي پایگاه  ــیقیایي متعالي و پرمنزلت را مصرف مي کنن ــاي موس ژانره
ــند یا کم منزلت را گوش مي دهند  ــیقیایي عامه پس اجتماعي - اقتصادي پایین، ژانرهاي موس

)مقدس جعفري و همکاران،1386: 87(.
ــا، کتابخانه ها ، تئاترها و  ــه دلیل برخورداري از امکان بیش تر بازدید موزه ه ــلط ب طبقه مس
ــاي فرهنگي از جایگاه  ــتیابي به ثروت ه ــافرت ها و خرید کتاب و به طور کلي دس ــام مس انج
ــود و  ــتند. در واقع، ثروت هاي فرهنگي به صورت نابرابر پخش مي ش ــري برخوردار هس برت
ــت، بلکه انعکاس راهبرد تشخیص و تمایز یعني  این نابرابري انعکاس نابرابري اقتصادي نیس
مبارزه طبقاتي در یک فرهنگ است. به این ترتیب، کنشگران اجتماعي به وسیله نوع مصرف 
کاالي فرهنگي، خویش را طبقه بندي مي کنند و با اظهار عالقه به فرآورده هاي فرهنگي معین 
و ابراز سلیقه و ذوق در مورد آن قابل طبقه بندي هستند. در همین راستا، طبقه مسلط در صدد 
ــخص، حفظ  کند و در پي آن "خوش  ــت که جایگاه خود را از طریق راهکار تمایز و تش اس
ــخص حکم مي کند که  ــایر اعضای جامعه و گروه ها تحمیل کند. منطق تش ذوقي" خود را به س
ــان رفتارها و مصارف فرهنگي متمایز از یکدیگر باقي بماند، لذا به محض آنکه یک  ــه می فاصل
کاالي فرهنگي همگاني و مردمي مي شود رفتار فرهنگي جدیدي که به طبقه مسلط تعلق دارد 

جانشین آن مي شود)توسلي،1383: 14-15(.
ــابقه واژگاني مفهوم منش2 را مي توان نزد امیل دورکیم بازیابي کرد، اما این مفهوم هرگز  س

به گونه سیستماتیک در تبیین هاي او نقشي نداشته است )جمشیدیها،1386: 10(.
ــي است که به تبیین تمایزات اجتماعي و ساختاري پرداخت و بر این  ــتین کس بوردیو نخس
ــاني و در نهایت تمایزات  ــته  از »منش«، وجه ممیزه رفتار انس باور بود که قریحه هاي برخاس
ــغل، تحصیالت و  ــت. وي در تحلیل روابط میان متغیرهایي چون درآمد، ش ــبک زندگي اس س
سکونت به این نتیجه مي رسد که انواع سرمایه ها به صورت نابرابر در میان مردم توزیع شده و 
نوع و میزان سرمایه ارثي یا اکتسابي را مي توان با توجه به تفاوت هاي قابل مشاهده در درآمد، 
شغل، تحصیالت و سکونت ترسیم کرد. »او مدلي از سبک هاي زندگي و فعالیت هاي مرتبط 
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ــله  ــتگاه اجتماعي و تحصیالت باز مي گردد. سلس ــازد که از طریق منش به خاس با آن ها مي س
مراتب سه پله اي ذوق و سلیقه یعني مفاهیم »واال«، »میان مایه« و »عامي« به خاستگاه اجتماعي 
ــوند )خادمیان،1388: 140(. منش را مي توان به منزله نظامي  ــطح تحصیالت مربوط مي ش و س
ــت  ــگر اس ــخصیت کنش از طبایع تعریف کرد؛ مجموعه اي از خلق وخوهاي فراهم آمده در ش
ــد، به گونه اي که مي توان آن را  که نحوه مواجهه او با موقعیت هاي مختلف را جهت مي بخش
ناخودآگاه فرهنگي، قاعده الزامي هر انتخاب، اصل هماهنگ کننده اعمال و الگوهاي ذهني و 
جسمي ادراک و ارزیابي و کنش نامگذاري کرد. با این احتساب، منش، نظامي از طبایع گذرا و 
در عین حال ماندگاري است که اساس تولید کننده اعمال ساخت مند به حساب مي آید. منش 
از آن حیث که به وسیله نیروهاي اجتماعي تولید مي شود، ساخت یافته است، اما از این جهت 
ــت. ــاخت دهنده اس ــاختارهاي بیروني مي پردازد، س  که در قالب اعمال مختلف به بازتولید س
ــکل  ــرایط تاریخي مختلف و قدرت  نیروهاي اجتماعي حاکم در ش به هر حال، با توجه به ش
ــاخت مندي منش و  ــوي دیگر، میزان س ــو و مختصات خود منش از س دادن به منش از یک س
ــرایط عادي، منش غالب نوعي از منش  ــخص مي شود. چنانچه در ش ــاخت دهندگي آن مش س
است که ساختارهاي اجتماعي با قدرت تمام آن را شکل داده اند، به گونه اي که این نوع منش 
ــتر به  ــاختارهاي تولید کننده خود قرار دارد و هر چه بیش ــاخت یافته در خدمت بازتولید س س
ــت که منش گروه هاي تحت  ــتحکام مي بخشد. از این روس ــاختارهاي اجتماعي حاکم، اس س
سلطه، با باز تولید سلطه در واقع به استمرار شرایط سلطه کمک مي کند )جمشیدیها،1386: 12(.
ساختمان ذهني همان ساختارهاي اجتماعي تجسم یافته و ملکه ذهن شده است که انسان ها 
از طریق آنها با جهان اجتماعي برخورد مي کنند.انسان ها مجهز به یک رشته طرح هاي ملکه ذهن 
شده اند که با آنها جهان اجتماعي شان را ادراک، فهم، ارزیابي و ارزش گذاري مي کنند. از طریق 
همین طرح هاي ذهني است که افراد عملکردشان را تولید کرده و آنها را ادراک و ارزش گذاري 
مي کنند. ساختمان ذهني در نتیجه اشتغال بلندمدت یک جایگاه در داخل جهان اجتماعي شکل 
مي گیرد. به همین سبب ساختمان ذهني بر وفق ماهیت جایگاه افراد در جهان اجتماعي تغییر 
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ــاختمان ذهني واحدي ندارند. »ساختمان  ــت که افراد گوناگون  س مي پذیرد و براي همین اس
ذهني که هر فرد معیني از خود نشان مي دهد، طي یک تاریخ فردي به دست مي آید و کارکرد 
ــاختمان  ــت که قابل انتقال و ماندگار است.س ــع خاصي در تاریخ اجتماعي، زمینه آن اس مقط
ذهني هم جهان اجتماعي را تولید مي کند و هم تولید شده جهان اجتماعي است )ریتزر،1377: 

.)721-722
ساختمان ذهني در کار بوردیو تعیین کننده جبري اندیشه و کنش نیست بلکه تنها پیشنهاد 
ــاختمان ذهني یا همان  ــان ها راه هاي خاصي را آگاهانه برمي گزینند. بوردیو س مي کند و انس
ــه عنوان  نظامي از گرایش ها و تمایالت پایدار متصور و قابل انتقال تعریف مي کند.  ــش را ب من
وي به کمک این مفهوم این امکان را فراهم کرد که بتوان تمایزات و تفاوت هایي میان طبقات 
ــابه های طبقات اجتماعي را پیدا و درک کرد و معتقد بود که  ــتراک ها و تش با همدیگر و نیز اش
ــاختمان ذهني شکل مي گیرد و پایدار مي ماند  ــیله مفهوم س ــاخت اجتماعي و طبقاتي به وس س
ــاختمان ذهني یعني نظام هایي از تمایالت بادوام و قابل  ــیان،1381: 63(. بنابراین، س )چاوش
ــاختار دهنده که استعداد آن را دارند تا به مشابه ساختارهاي  ــاختارهاي س تغییر و قابل انتقال س

ساختار دهنده عمل کنند )فاضلي،1382: 40(.
از دیدگاه بوردیو رابطه ساختمان ذهني و طبقات بدین گونه است که »یک ساختمان ذهني 
ــگاه به عنوان مثال، اصول متفاوتي براي ترجیح  ــاتید دانش ــان دهد که چگونه اس مي تواند نش
خوراک خوشمزه تر،نوشیدني گواراتر، ورزش مناسب تر و... دارند و به صورت متفاوتي اعمال 
مي کنند. آنچه یک کارگر مي خورد و به خصوص شیوه خوردن او، ورزشي که انجام مي دهد و 
شیوه  انجام آن، عقاید سیاسي اي که دارد و روشی که براي ابراز آن در پیش مي گیرد،به گونه اي 
نظام یافته ازموارد مشابه آن، نزد مدیر عامل هاي صنفي متفاوت است. اما ساختمان ذهني، عالوه 
ــیم بندي بر اساس این  بر این الگوهاي طبقه بندي کننده، اصول طبقه بندي،اصول نگرش و تقس

نگرش و سلیقه هاي مختلف هم هست )بوردیو،1380: 37(.
ــته داراي منش هایي  ــت که عامالن اجتماعي تحت تأثیر تجربیات گذش بوردیو معتقد اس
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ــود و آنها را قادر به انجام اعمال  ــلیقه و قضاوت مربوط مي ش ــتندکه به نظام هاي بینش س هس
ــرایط اجتماعي  ــازد. یعني از طریق منش مي توانند به ش روزانه تحت تأثیر دانش عملي مي س
ــتفاده قرار دهند. به یک معني منش آگاهي  ــوم عمل را مورد اس ــخ داده و محرک هاي مرس پاس
ــت که یک موقعیت خاص طبقاتي را  ــي آن در میان افرادي اس جمعي طبقاتي به معناي مارکس
اشغال کرده اند. منش راه هاي شناخت و رهنمودهاي احساسي در اختیار فرد قرار مي دهد که 

فردرا قادر مي سازد تا جهان را طبقه بندي کرده ارزیابي و انتخاب کند.
ــیوه هاي رفتار است. برای  ــخن گفتن،آرایش خود، و ش ــلیقه، نحوه ی س منش نمایان گر س
ــلیقه در انتخاب غذا و سلیقه  ــان مي دهد که رابطه اي میان س ــکل تجربي نش مثال، بوردیو به ش
نسبت به آثار هنري، نحوه  لباس پوشیدن، نحوه  سخن گفتن و سلیقه نسبت به موسیقي وجود 
دارد. توجه خاص بوردیو به سلیقه یکي از آشکارترین نشانه هاي منش است. با این که به نظر 
ــد،اما بوردیو معتقد است که رابطه اي  ــلیقه یک پدیده ساده طبیعي و شخصي باش ــد س مي رس
ــود  ــلیقه میان افراد به تضاد طبقاتي مربوط مي ش ــتقیم با موقعیت طبقاتي دارد،تضاد در س مس

)ممتاز،1383: 155(.
کارکرد فضاي اجتماعي بر اراده تشخیص و تمایز افراد و گروه ها استوار است. یعني اراده 
ــازد. جایگاه کنش گران  ــت اجتماعي ما را دلپذیر س تملک یک هویت اجتماعي ویژه که زیس
ــاخت سرمایه آنها دارد، اما بین سرمایه هاي  ــتگي به حجم و س اجتماعي در فضاي طبقاتي، بس
ــرمایه فرهنگي است که در مکان یابی طبقاتي کنش گران،  ــرمایه اقتصادي و س مختلف، این س
اهمیت حیاتي تر دارد. بوردیو در تحلیل فضاي اجتماعي، جایگاه طبقاتي و نقش سرمایه هاي 
مختلف در ساخت یابي فضاي اجتماعي، نخست فضاي اجتماعي را به سه طبقه تقسیم مي کند: 
ــرمایه مشخص مي شود و اعضای آن معموالً سرمایه هاي مختلف  ــلط که با برتري س طبقه مس
ــتند.طبقه دوم یعني  ــت متمایزي از دیگران هس ــت وجوي هوی ــد و در جس ــته مي کنن را انباش
ــطي در فضاي اجتماعي دارد.اعضای این طبقه چه حقوق بگیر  خرده بورژوازي، جایگاه متوس
ــوي بورژوازي  ــمت و س ــان ارتقای مرتبه به س ــتقل، هدفش ــند چه صاحب کار و چه مس باش
ــتقالل است و از الگوهاي  ــه با بورژوازي فاقد اس ــت.این طبقه از لحاظ فرهنگي در مقایس اس
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ــوم،توده هاي مردم اند که خاصه اصلي آنها  فرهنگي بورژوازي تقلید مي کند. باالخره طبقه س
ــلطه پذیرند. در فضاي  ــت و در انتهاي فضاي اجتماعي قرار مي گیرند و س فقدان مالکیت اس
طبقاتي جامعه، جایگاه کنشگران اجتماعي بر حسب حجم سرمایه اي که در اختیار دارند اعم 

از اقتصادي و نمادي توزیع مي شوند )توسلي،1383: 19(.
ــر عقالنیت انجام  ــه در آن تصمیم گیري مبتني ب ــود مي آورد ک ــي را به وج ــادت، فضای ع
مي پذیرد. اگر ناگزیر مي بودیم راجع به هر موضوعي تصمیم بگیریم، در بسیاري از موقعیت ها 
عادت، مقررات، یامحاسبه )عقالني( راهي به پیش نمي گشودند؛ از این رو، ما به اجبار کار را 
في البداهه انجام مي دهیم. با این وجود، عمل في البداهه ممکن است بازتاب و شبیه به محاسبه 
عقالني باشد، یا این که به طور خودبه خود غیر بازتابي باشد که در این حالت بیش تر به عادت 
مي ماند. عالوه بر آن، عمل في البداهه ممکن است که بر حسب ضرورت موقع، به مقررات و 
قراردادها نیز گوشه چشمي داشته باشد. عادت، رعایت مقررات محاسبه و عمل في البداهه که 
راه هاي انجام کارها هستند، در بهترین حالت تنها از جنبه تحلیلي از یکدیگر متمایز مي شوند 

)جنکینز،1381: 120(.
عادت به وجود آورنده مجموعه ای از خلق و خوهاي مشترک یک طبقه است. با شناخت 
ــلطه  ــلط یا تحت س یک عادت طبقاتي مي توان به دقت پیش بیني کرد که یک عضو طبقه مس
در زماني خاص و موقعیتي خاص چه کاري انجام خواهد داد. بوردیو همچنین گفته است که 
ــود دارد و از طریق فرآیندهاي افتراق در مکان اجتماعي  ــا درکي که فرد از جایگاه خ ــادت ب ع
به وجود مي آید، سرو کار دارد و نظامي از طرح ها براي ایجاد اعمال و نیز نظامي از طرح هاي 

ادراک و ادراک نفساني این اعمال است )لچت،1383: 82(.
ــکل فعالیت هاي بدني؛ 2-  ــت که چندین جزء دارد: 1- ش ــده رفتار اس عمل، نوع عادت ش
شکل فعالیت هاي ذهني؛ 3- چیزها و کاربردشان؛ 4- دانش پیش زمینه اي در قالب هاي شناختي   

5- راهکار؛ 6- حالت عاطفي و آگاهي انگیزش )فاضلي،1382: 41(.
ــاختار در  ــده در چارچوب نظري باید به نقش عاملیت و س با توجه به تئوري هاي مطرح ش
ایجاد رفتارهای ترافیکی سالم اشاره کنیم. در حقیقت در تئوري که توسط کاکرهام مطرح شده 
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بود، سبک زندگي با ترکیب این دو تئوري در حوزه ترافیک، مي توانیم بگویم نیت یا قصد یا 
ــرعت زیاد و مصرف الکل به طور انتخاب  ــتفاده از کمربند ایمني، رانندگي با س تصمیم به اس
ــد که این انتخاب تا اندازه ای  ــته باش یک رفتار مي تواند نتایج مثبت یا منفي براي عامالن داش

ناشي از موقعیت ساختاري است.
بدین ترتیب رفتارهای ترافیکی از دیدگاه این تئوري را مي توان مجموعه اي از انتخاب هاي 
مثبت و منفي فرد در محدوده هاي ساختاري تعریف کرد. باید در نظر گرفت که رفتارهایي که 
فرد در زمینه رانندگي نظیر: ویراژدادن، سبقت گرفتن، عبور از چراغ قرمز، نبستن کمربند ایمني 

و..انجام مي دهد، تا چه اندازه برآمده از موقعیت هاي ساختاري و انتخاب هاي فردي است.

 فرضیه هاي پژوهش
* رفتارهای ترافیکی رانندگان برحسب تحصیالت متفاوت است.

* بین سبک زندگی فرهنگي و اشتباه های بی توجهی رانندگان رابطه وجود دارد.
* بین سبک زندگی فرهنگي و اشتباه های  خطرناک رانندگان رابطه وجود دارد.

* بین سبک زندگی فرهنگي و تخلفات خطرناک رانندگان رابطه وجود دارد.
* بین سبک زندگی فرهنگي و سبک زندگی رفتارهای ترافیکی رانندگان رابطه وجود دارد.

* بین سبک زندگی فرهنگي و تعداد تصادفات رانندگی رابطه وجود دارد.

روش شناسی تحقیق
ــق در این پژوهش، کاربردي و از نظر روش های گردآوری داده ها توصیفی از نوع  ــوع تحقی ن

پیمایشی است. از نظر زماني نیز این تحقیق در سال 1389 اجرا شده است.
ــداد 87037 نفر بودند. در این  ــهری تبریز به تع ــاری تحقیق، رانندگان درون ش ــه آم جامع
ــاس فرمول کوکران  ــتفاده و بر اس پژوهش از روش نمونه گیری طبقه ای با تخصیص بهینه اس
یک نمونه 400 نفری از رانندگان درون شهری انتخاب شد .                                                                                            
ــات  ــع رانندگان در مؤسس ــز تجم ــه مراک ــه ب ــق مراجع ــات از طری ــع آوری اطالع جم

سبک زندگی فرهنگی رانندگان ابزاری برای تبیین رفتار ترافیکی آنها
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ــز ثبت و تعویض پالک خودرو و پمپ های گاز از  ــیرانی،آژانس های اتومبیل رانی، مرک تاکس

قسمت های مختلف شهر به صورت روش تصادفي بوده است.
ــتفاده شده  ــنجش یکنواختی متغیرها و پایایی درونی آنها از آزمون تحلیل لوایی اس برای س
است که ضریب لوایی به دست آمده کلیة متغیرهای مورد مطالعه به شرح جدول شماره 1 نشان 

می دهد که متغیرهای مورد مطالعه دارای هم نواختی و لوایی باالیی هستند.

جدول 1: تحلیل لوایی متغیرهای مورد مطالعه
ضریب آلفای کرونباخمتغیرهاردیف

0/84سبک زندگی فرهنگی1
0/78اشتباه های خطرناک2
0/79اشتباه های بی توجهی3
0/86تخلفات خطرناک رانندگی4

یافته های تحقیق
با توجه به نتایج داده ها، باال ترین نمره براي سرمایه فرهنگي 80 و کمترین نمره 16 با دامنه 
  x = 47/64 تغییرات 64 است و میانگین محاسبه شده نمره سرمایه فرهنگي رانندگان درون شهري
با انحراف معیار 12/938 است، که بیانگر وجود سرمایه فرهنگی متوسط باال در بین رانندگان 

درون شهری تبریز است.
سبک زندگی فرهنگي رانندگان درون شهري تبریز به صورت محور به صورت زیر خواهد 

بود؛
خیلي زیاد        زیاد           تاحدودي زیاد         تاحدودي کم       کم           خیلي کم           اصاًل

              15                     30                        45                       60                 75              90
X=47/64                                                      

سبک زندگی رفتارهای ترافیکی رانندگان بر اساس میزان تحصیالت آنها
ــواد، ابتدایي، راهنمایي، دیپلم، فوق  ــطح تحصیالت به عنوان یک متغیر رتبه اي )بي س س
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ــانس و باالتر( مطرح شده است و رفتارهاي ترافیکي رانندگان یک  ــانس، فوق لیس دیپلم، لیس
متغیر در سطح فاصله اي است. بنابراین، مناسب ترین روش براي آزمون تفاوت میانگین رعایت 
ــد . بر اساس نتایج توصیفي  ــطح تحصیالت آزمون f مي باش ــب س رفتارهاي ترافیکي بر حس
ــي 144/98، راهنمایي  ــواد 137/50، ابتدای ــاي ترافیکي براي  بي س ــن رعایت رفتاره میانگی
ــانس و باالتر  ــانس 148/14 و فوق لیس ــطه 142/52، فوق دیپلم 145/81، لیس 146/84، متوس
ــوادان و باالترین  ــه کمترین میانگین رعایت رفتارهاي ترافیکي براي بي س ــت  ک 147/38 اس
میانگین براي دارندگان مدارک دانشگاهي مي باشد. نتایج آزمون تحلیل واریانس هم با  سطح 
معناداري محاسبه شده   sig  =0/030 که کم تر از آلفاي 05/ 0مي باشد. بنابراین، مي توان گفت 
ــب سطح سواد آنها با همدیگر  ــبک زندگي رفتارهاي ترافیکي رانندگان بر حس که میانگین س
تفاوت معنا داري دارند. به عبارت دیگر،رانندگان بي سواد یا کم سواد به طور معنا داري کمتر از 

بقیه  دیگر رانندگان با تحصیالت متفاوت، رفتارهاي ترافیکي را رعایت مي کنند.

جدول 2: نتایج تحلیل واریانس رفتارهاي ترافیکي رانندگان با سطح تحصیالت
مجموع منبع تغییراتمتغیر

مجذورات
درجه 
آزادي

میانگین 
مجذورات

Fسطح کمیت
معنا 
داری

سبک زندگي 
رفتارهاي 
ترافیکي 
رانندگان

واریانس بین 
گروهي

2061/4767294/4962/2460/030

واریانس 
درون گروهي

46024/169351131/123

48085/643358واریانس کل

رابطه سبک زندگی فرهنگی با تعداد تصادفات
ــر دو در مقیاس فاصله اي  ــبک زندگی فرهنگی ه ــه به این که تعداد تصادفات و س ــا توج ب
ــطح  ــتفاده کردیم؛ نتایج آزمون با  س ــون  اس ــنجش رابطه بین آن ها ازr پیرس ــتند، براي س هس
ــرمایه فرهنگي و تعداد تصادفات رانندگی رابطه  ــان می دهد که بین س معنا داریsig=/038  نش
ــرمایه فرهنگي رانندگان، تعداد تصادفات  ــی وجود دارد. یعني با افزایش س معنا دار و معکوس

سبک زندگی فرهنگی رانندگان ابزاری برای تبیین رفتار ترافیکی آنها

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

25
سال اول-شماره 1

تابستان 91

فصلنامه مطالعات پژوهشی

راهورمطالعات پژوهشی
ــرمایه فرهنگي می توان انتظار داشت که تصادفات  ــته مي شود. پس با افزایش س رانندگی کاس

رانندگی در جامعه کاهش  یابد.
جدول 3: نتایج ضریب همبس��تگي پیرس��ون رابطه س��بک زندگی فرهنگی و تعداد تصادفات رانندگی

-0/405 ضریب همبستگي
 سبک زندگی فرهنگی وتعداد 

0/038تصادفات رانندگی سطح معنا داري
385 تعداد مشاهدات

رابطه سبک زندگی فرهنگی و اشتباه های خطرناک رانندگی  
ــی از آزمون  ــتباه های خطرناک رانندگ ــبک زندگی فرهنگي و اش ــی رابطه س ــراي بررس ب
ــون بهره گرفته شده است. نتایج آزمون با  سطح معنا داریsig=/000 نشان  ــتگي  r پیرس همبس
ــتباه های خطرناک رابطه معنا دار و مستقیمي وجود دارد.  ــرمایه فرهنگي و اش می دهد که بین س
ــتباه های خطرناک رانندگی نیز کاسته مي شود.  ــرمایه فرهنگي رانندگان، اش یعني با افزایش س
ــت  که نمره  ــتباه های خطرناک رانندگی در جامعه اس ــرمایه فرهنگي موجب کاهش اش پس س
ــان دهنده پایین ترین  ــان دهنده  باالترین میزان رعایت رفتارهای ترافیکی و نمره 11 نش 66 نش
ــد. میانگین این  ــهری تبریز می باش میزان رعایت رفتارهای ترافیکی در بین رانندگان درون ش
متغیر 61/02  است که نشان دهنده  پایین بودن اشتباه های خطرناک در بین رانندگان پژوهش 

حاضر است.

جدول 4: نتایج ضریب همبستگي پیرسون رابطه سبک زندگی فرهنگی و اشتباه های خطرناک رانندگی
0/325 ضریب همبستگي

سبک زندگی فرهنگی و اشتباه های 
0/000خطرناک رانندگی سطح معناداري

396 تعداد مشاهدات

رابطه سبک زندگی فرهنگی و تخلفات خطرناک رانندگی  
براي بررسی رابطه سبک زندگی فرهنگی و تخلفات خطرناک رانندگی از آزمون همبستگي  
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ــده است. نتایج آزمون با  سطح معنا داریsig=/000 نشان می دهد که  ــون بهره گرفته ش r پیرس
بین سرمایه فرهنگي تخلفات خطرناک رابطه معنا دار و مستقیمي وجود دارد. یعني با افزایش 
ــرمایه فرهنگي رانندگان، تخلفات خطرناک رانندگی نیز کاسته مي شود. پس داشتن سرمایه  س
ــان دهنده  ــت. که نمره 48 نش فرهنگي بهترین راه برای کاهش تخلفات خطرناک رانندگی اس
ــان دهنده  پایین ترین میزان رعایت  ــای ترافیکی و نمره 8 نش ــزان رعایت رفتاره ــن می باالتری
ــد. میانگین این متغیر 43/51  ــهری تبریز می باش رفتارهای ترافیکی در بین رانندگان درون ش

است که نشان دهنده پایین بودن تخلفات خطرناک در بین رانندگان تبریزی است.

جدول5:  نتایج ضریب همبستگي پیرسون رابطه سبک زندگی فرهنگی و تخلفات خطرناک رانندگی
0/387 ضریب همبستگي

سبک زندگی فرهنگی و تخلفات 
0/000خطرناک رانندگی سطح معناداري

396 تعداد مشاهدات

رابطه سبک زندگی فرهنگی و اشتباه های بی توجهی رانندگی  
ــی رانندگی از آزمون  ــتباه های بی توجه ــبک زندگی فرهنگي و اش ــی رابطه س براي بررس
همبستگي  r پیرسون بهره گرفته شده است. نتایج آزمون با  سطح معناداری sig=/ 000 نشان 
ــرمایه فرهنگي و اشتباه های بی توجهی رانندگی رابطه معناداری و مستقیمي  می دهد که بین س
وجود دارد. یعني با افزایش سرمایه فرهنگي رانندگان اشتباه های بی توجهی رانندگی نیز کاسته 
ــتباه های بی توجهی رانندگی  ــرمایه فرهنگي مهم ترین عامل در تقلیل اش ــود.بنابراین، س مي ش
است. که نمره 48 نشان دهنده باالترین میزان رعایت رفتارهای ترافیکی و نمره 8 نشان دهنده 
ــد. ــهری تبریز می باش ــن میزان رعایت رفتارهای ترافیکی در بین رانندگان درون ش پایین تری
ــتباه های بی توجهی در بین  ــان دهنده پایین تر بودن اش ــت که نش میانگین این متغیر 40/90 اس

رانندگان تبریزی است. 

سبک زندگی فرهنگی رانندگان ابزاری برای تبیین رفتار ترافیکی آنها
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جدول 6: نتایج ضریب همبستگي پیرسون رابطه سبک زندگی فرهنگی و اشتباه های بی توجهی رانندگی

0/392 ضریب همبستگي
سبک زندگی فرهنگی و اشتباه های 

0/000بی توجهی رانندگی سطح معناداري
396 تعداد مشاهدات

رابطه سبک زندگی فرهنگي و رفتار های خطرناک رانندگی  
براي بررسی رابطه سبک زندگی فرهنگي و رفتار های ترافیکی رانندگی از آزمون همبستگي  
ــده است. نتایج آزمون با  سطح معناداریsig=/000 نشان می دهد که  ــون بهره گرفته ش r پیرس
بین سبک زندگی فرهنگي و رفتار های ترافیکی رابطه معنا دار و مستقیمي وجود دارد. یعني با 
افزایش سرمایه فرهنگي رانندگان، رفتار های خطرناک رانندگی نیز کاسته مي شود. پس سرمایه 
ــبک زندگي رفتار ترافیکي است. نمره 27 نشان دهنده    ــالم تر کردن س فرهنگي ابزاري براي س
ــد.در نمونه  ــالم در این تحقیق می باش ــان دهنده رانندگی س رانندگی خطرناک و نمره 162 نش
ــترین نمره 162 با دامنه تغیرات 67  آماری حاضر،کمترین نمره برای رانندگان برابر 95 و بیش
   x= 145/48 است.میانگین نمره سبک زندگي رفتارهاي ترافیکي رانندگان درون شهري تبریز
ــالم و عاری از  ــهر تبریز س ــان می دهد که وضعیت رانندگی در ش با انحراف معیار 11/585 نش

رفتارهای مخاطره آمیز است.

ترسیم محور رفتارهاي ترافیکي رانندگان درون شهري تبریز به قرار زیر است:
تاحدودي سالمناسالم

سالم
کاماَلَخطرناکخطرناکتاحدودي خطرناک

162135          108815427

x=145/84

 جدول 7: نتایج ضریب همبستگي پیرسون رابطه سبک زندگی فرهنگي و رفتار ترافیکي
0/387 ضریب همبستگي سبک زندگی فرهنگی و رفتار 

0/000ترافیکی سطح معنا داري
396 تعداد مشاهدات
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نتیجه گیري

ــمار می رود.  تصادفات جاده ای یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر در ایران و جهان به ش
ــبک  ــد و به عنوان س ــاعه نمی تواند باش ــبک زندگی رفتار ترافیکی، رفتار یا عادتی خلق الس س
زندگی، ریشه در جامعه پذیری، گذشته و یادگیری اجتماعی افراد دارد. برای حل این مشکل 
ــبک زندگی آنها  ــتی روی منش افراد یا س هم نمی توان با راه حل های آنی به میدان آمد و بایس

کار کرد.  
نتایج نشان می دهد که سبک زندگی رفتارهای ترافیکی بر حسب تحصیالت افراد متفاوت 
ــواد هستند کم تر از سایر افراد با تحصیالت متفاوت، رفتارهای ترافیکی  ــت. افرای که بی س اس
ــر رعایت رفتارهای ترافیکی آنها نیز تقریبًا  ــت می کنند. با باالرفتن تحصیالت افراد، ب را رعای
ــت، یعنی با آموزش  ــان می دهد که رفتار ترافیکی آموزش پذیر اس ــود. این امر نش افزوده می ش

افراد و باالبردن سبک زندگی فرهنگی افراد می توان رفتار ترافیکی آنها را ارتقا بخشید.
ــوزش کودکان،برنامه های  ــوزش ایمنی ترافیک در آم ــه به چارچوب نظری در آم ــا توج ب

آموزشی که به مرحله اجرا در می آیند عبارت اند از:
1- تهیه بروشورهای آموزشی و توزیع آن ها در بین دانش آموزان؛

2- تهیه کتب آموزشی و توزیع در بین دانش آموزان؛
3- تهیه بازی های آموزشی ترافیکی و توزیع در بین دانش آموزان؛

4- برگزاری مسابقات آموزشی ایمنی ترافیک و اهداء جوایز به دانش آموزان برتر؛
5- نقاشی تابلوها و عالیم راهنمایی و رانندگی ؛

6- سخنرانی افسران راهنمایی و راندگی در صف صبحگاهی؛
7- نمایش فیلم های آموزشی در ارتباط با فرهنگ ترافیک؛

8- ایجاد پارک های ترافیک.

سبک زندگی فرهنگی رانندگان ابزاری برای تبیین رفتار ترافیکی آنها
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