
 

 

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


بررسى نقش عوامل رفتارى در حوادث غير مرگبار رانندگان  ...

13

پريسا آزاد1  - غالمحسين حلوانى2 - محمدرضا نجيمى3-  بهرام كوهنورد4*
   bahramk2011@gmail.com

     چكيده
مقدمه: يكى از مهم ترين حوادث، تصادفات جاده اى مى باشد كه باعث مرگ و جراحات تعداد زيادى از افراد و 
هم چنين خسارات اقتصادى كالن مى شود. براساس مطالعات انجام شده، عامل انسانى اصلى ترين نقش را در 
بروز تصادف هاى رانندگى دارد. بنابراين هدف از اين مطالعه بررسى نقش عوامل رفتارى در حوادث غير مرگبار 

رانندگى است. 
و  شهرى  درون  نقل  و  حمل  سيستم  رانندگان  از  نفر   150 روى  بر  تحليلى  به صورت  روش كار: مطالعه 
برون شهرى استان يزد انجام شد. ابزار پژوهش پرسش نامه دو قسمتى بود كه در قسمت اول اطالعات 
رفتار  پرسش نامه  استاندارد  پرسش نامه  از  استفاده  با  رانندگى  رفتار  ديگر  قسمت  در  و  دموگرافيك 

شد. رانندگى (DBQ) تعيين 
يافته ها: 83/9% از افراد تقريبا هميشه از كمربند ايمني استفاده مى كردند. به تفكيك گروه سنى مشخص شد 
تخلفات عمدى، لغزش ها و اشتباهات بيشتر در رانندگان گروه سنى 25-18 سال بود كه ارتباط معنادارى بين 
تخلفات عمدى با گروه سنى وجود داشت (P<0/05). وضعيت ارتباطى عوامل رفتارى بر حسب نوع مالكيت 
وسيله نقليه نشان داد كه تخلفات عمدي در رانندگان اتوبوس هاي شخصي بيشتر است و  عامل لغزش و 
اشتباهات بيشتر در رانندگان اتوبوس هاي دولتي مي باشد كه ارتباط معناداري بين اين عوامل رفتارى و نوع 
مالكيت وجود داشت. وضعيت ارتباطى عوامل رفتارى به تفكيك سابقه حادثه در سه سال گذشته نشان داد كه 

.(P<0/004) تخلفات عمدي و غير عمدي و لغزش ها بيشتر در افراد با سابقه حادثه دو بار مي باشد
نتيجه گيرى: نتايج اين مطالعه نشان داد كه عوامل رفتارى از قبيل سن، نوع مالكيت وسيله نقليه و سابقه حادثه 

نقش به سزايى در وقوع حوادث رانندگى دارند.

       كلمات كليدى:  رفتار رانندگى، عوامل رفتارى، حوادث غير مرگبار، رانندگان برون شهرى و درون شهرى 
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مقدمه
با گسترش زندگى ماشينى و افزايش روز افزون 
ترافيك در شهرها و جاده ها در نيم قرن اخير در مقابل 
فوايد اقتصادى و رفاهى ناشى از گسترش ارتباطات و 
و  تعداد  بر  متاسفانه  مسافر،  و  كاال  جابه جايى  سرعت 
شدت تصادفات ترافيكى به ميزان زيادى افزوده شده و 
ضايعات جانى و مالى ناشى از اين تصادفات بار سنگينى 
بر جامعه بشرى تحميل مى كند ( Evans,2006). يكى 
كه  مى باشد  اى  جاده  تصادفات  حوادث،  مهم ترين  از 
باعث مرگ وجراحات تعداد زيادى از افراد و هم چنين 
 .(Hyder et al., 2004) خسارات اقتصادى كالن مى شود
حوادث ترافيكى ساالنه موجب مرگ و مير حدود 120 
ميليون نفر و مجروح شدن بيش از 50 ميليون نفر در 
سراسر جهان مى گردد و بيش از نيمى از مرگ هاى ناشى 
از حوادث رانندگى در گروه سنى 15 تا 44 سال اتفاق 
مى افتد. آمارهاى ارايه شده در ايران نشان مى دهد كه 
پس از بيمارى هاى قلبى-عروقى، حوادث دومين علت 
مرگ و مير در همه گروه هاى سنى و در گروه سنى 
 .(Lambert and Fleury, 2002) زير 40 سال مى باشد
بررسى آمارهاى موجود نشان گر آن است كه شاخص 
در  نقليه  وسيله  هزار   10 هر  ازاى  به  كشته  تعداد 
بسيار  يافته  توسعه  هاى  كشور  با  مقايسه  در  ايران 
در  بررسى ها  پايه  بر   .(Evans,  2004) مى باشد  باالتر 
اصلى  چهارعامل  رانندگى  هاى  تصادف  آمدن  پديد 
مؤثرند كه شامل: عامل انسانى، جاده اى، وسيله نقليه 
تصادف هاى  تحليل  و  تجزيه  مى باشند.  محيط  و 
جاده اى ايران نشان مى دهد كه مهم ترين عامل بروز 
Yag-) تصادف هاى رانندگى ايران، عامل انسانى است

تصادفات  از  نيمي  در  انساني  عوامل   .(hoobi, 2001

رانندگي، عامل اصلي و در بيش از 90 درصد تصادفات، 
تر  دقيق  بررسي  رو،  اين  از  است.  تأثيرگذار  عوامل  از 
ويژه اي برخوردار  از اهميت  عامل انساني در رانندگي 

عوامل  از  منظور   .(Lawton et al., 1997) مى باشد 
انساني، كليه حاالت و حركات انساني است كه مي تواند 
 .(Vahabzadeh, 2005) نمايد  خطر  ايجاد  بالقوه 
انسانى  خطاهاى  مختلف  مطالعات  نتايج  اساس  بر 
مثال  براى  مى شوند.  محسوب  حوادث  اصلى  عامل 
انسانى  خطاى  را  حوادث   %88 حدود  عامل  هنريچ 
ناشى  را  حوادث  تا %90  دريو %80  مى كند،  گزارش 
نيز  رينارد  و  بيلينگ  مى داند،  انسانى  هاى  خطا  از 
خطاهاى انسانى را عامل وقوع 70% تا 90% حوادث 
 .(Wiegmann and Shappell, 2003) معرفى مى كنند
وقوع  اصلى  علت  نيز  ايران  ساله   9 حوادث  آمار  در 
حوادث در كليه سال هاى مورد بررسى به غير از سال 
1369 خطاهاى انسانى ذكر شده كه در طبقه بندى 
ارئه شده توسط سازمان تامين اجتماعى با عنوان بى 
 .(Akbari Naghavi, 2001) احتياطى قيد شده است
عدم رعايت حق تقدم عبور، انحراف به چپ، سرعت 
را  مجاز  غير  سبقت  و  جلو  به  توجه  عدم  مجاز،  غير 
رانندگي  در  انساني  هاي  خطا  ترين  مهم  از  مى توان 
به  اتومبيل  رانندگى   .(Saki et al., 2002) كرد  ذكر 
نظر  در  پويا  پيچيده  اعمال (رفتارها)  مجموعه  عنوان 
گرفته شده است و خود به نوعى يك فرآيند كنترل 
به  رانندگى  رفتار   .(Rimmo, 2002) است  فعاليت 
رفتارى گفته مى شود كه راننده به صورت الگويى براى 
رانندگى خود انتخاب مى كند، مانند سرعت رانندگى، 
ميزان تمركز در رانندگى و حفظ ميزان فاصله استاندارد 
ريزن  بار،  نخستين   .(Ozkan and Lajunen, 2005)

سنجش  براي  اي  نامه  پرسش  طراحي  با  همكاران  و 
شيوه رانندگي براساس مدل خطاي انساني، با استفاده 
از تحليل عاملي، رفتار نابه جاى رانندگي را به دو عامل 
(مؤلفه اصلي) خطا و تخلف تقسيم بندي كردند . خطا در 
اين دسته بندي، نقص در انجام عمل از پيش برنامه ريزي 
شده براي دستيابي به نتيجه مطلوب است، مانند فشردن 
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پدال گاز به جاي پدال ترمز. در حالي كه تخلف، انحراف 
آگاهانه از شيوه هاي حفظ ايمني خودرو است، مانند اتخاذ 
عامدانه سرعت غير مجاز يا عدم رعايت تعمدي فاصله طولي 
الزم با ديگر وسايل نقليه. خطا و تخلف، هر دو ممكن است 
به راننده و ديگران آسيب برساند، ولي تفاوت اصلي بين آن 
 .(Reason et al., 1990) ها در تعمد به ارتكاب تخلف است
رفتار رانندگي پر خطر يكى از عوامل انساني (رفتاري) 
مى باشد كه با هيجان طلبي، عدم تحمل تنش، تكانش 
گري، خشونت طلبي، شور طلبي و ماجراجويي، بي ثباتي 
عاطفي، افسردگي و بد بيني ارتباط دارد. تحقيقات حاكي 
از آن است كه هيجان طلبي و خطر كردن باال با مصرف 
الكل رابطه مستقيم دارد و افرادي كه تكانش گري و 
جرأت خطرآفريني بيشتري دارند، ميزان مصرف مواد 
بيشتري از خود نشان مي دهند. چنين افرادي از كمربند 
تحصيلي  عملكرد  مي كنند.  استفاده  ندرت  به  ايمني 
ضعيف با خورده عوامل ماجراجويي، بي مهاري و هيجان 
طلبي ارتباط مستقيم دارد (  Shinar et al., 2009). لذا 
ما در اين پژوهش بر آن شديم تا با بررسى و نقش رفتارها 
و خطاهاى انسانى، ارتباط آن را با متغيرهاى دموگرافيك 

و رانندگى در حوادث رانندگى مشخص نماييم.
 

    روش كار
اين مطالعه از نوع تحليلى و به روش مقطعى در 
پاييز سال 1392 در بين 150 نفر از رانندگان سيستم 
حمل و نقل پايانه بار شهر يزد انجام گرديد. روش نمونه 
گيرى به صورت تصادفى ساده انجام شد. معيار ورود به 
مطالعه داشتن حداقل سن 18 سال و دارا بودن گواهي نامه 
نداشتن  از  بود  عبارت  مطالعه  از  افراد  خروج  شرط  و 
سواد خواندن و نوشتن، افراد تازه استخدام و كارآموزان 
(سابقه كار كمتر از 3 ماه) و اعتياد. رانندگان نيز از بين 
و  شهري  درون  و  شهري  بين  شهري،  درون  رانندگان 
برون شهرى انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه دو 

قسمتى بود كه در قسمت اول آن اطالعات دموگرافيك 
ديگر  قسمت  در  و  رانندگى  به  مربوط  اطالعات  و 
رفتار رانندگى با استفاده از پرسش نامه رفتار رانندگى

 (DBQ يا   Driver Behaviour Questionnaire)
سال1990  در  رانندگي  رفتار  پرسش نامه  شد.  تعيين 
منچستر  دانشگاه  شناسي  روان  دپارتمان  در  و 
شد  تدوين  و  تنظيم  همكاران  و  ريسن  وسيله  به 
كشورهاي  در  مقياس  اين   .(Reason et al., 1990)

دليل  است.  شده  اعتباريابي  ايران  جمله  از  مختلفي 
استفاده از اين ابزار پايايى و روايى مناسب آن بود و نيز 
مطالعات متعددى در حوزه رفتار رانندگى با آن بررسى 
 DBQ شده و در بسيارى از مطالعات بين المللى ابزار
به عنوان يك ابزار پيش بينى كننده حوادث براى افراد 
يك جامعه مورد توجه قرار گرفته است.  اين پرسش نامه 
شامل 50 سوال با مقياس ليكرت صفر تا پنج (0= هرگز، 
5= تقريبا هميشه) است و از 4 زير بخش خطا- لغزش- 
تخلف عمدى و تخلف غير عمدى تشكيل شده است. 
سؤاالت در دو جنبه با يك ديگر فرق دارند، يكي در نوع 
رفتار و ديگري در ميزان خطري كه آن رفتار براي ديگر 
رانندگان دارد. رفتار هاي ناهنجار شامل 4 دسته بودند: 
خطاهاي سهوي، اشتباهات، تخلفات عمدي و تخلفات 
غيرعمدي. همچنين در مورد ميزان خطر اين رفتارها 
سه طبقه بندي وجود دارد: الف) رفتارهاي بدون احتمال 
ايجاد  حد  در  فقط  و  جاده  رانندگان  بقيه  براي  خطر 
احساس عدم آرامش براي ديگران (احتمال خطر كم)، 
ب) رفتارهايي كه احتمال دارد براي ديگران ايجاد خطر 
كند (احتمال خطر متوسط) و ج ) براي ديگر رانندگان 
حتما ايجاد خطر مي كنند (احتمال خطر زياد). به منظور 
بررسى روايى پرسش نامه، ابتدا نسخه انگليسى آن به 
فارسى برگردانده شد و سپس نظر متخصصين مربوطه 
اعمال گرديد. پرسش نامه ها در بين 20% درصد از نمونه 
ها توزيع شد و پايايى آن توسط آزمون آلفاى كرونباخ 
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مورد سنجش قرار گرفت و 0/73 به دست آمد. متغيرهاى 
مورد مطالعه در اين تحقيق شامل: سن، وضعيت تاهل، 
سايقه رانندگى، سابقه گواهي نامه، ساعات رانندگى در 
شبانه روز، نوع مسير، مالكيت وسيله نقليه، متوسط و 
حداكثر سرعت، سابقه حادثه، تعداد حادثه و استفاده 
افزار  نرم  به  اطالعات  نهايت  در  بود.  ايمنى  كمربند  از 
SPSS18 منتقل شده و با استفاده از آمار توصيفى و 

قرار  وتحليل  تجزيه  مورد  پيرسون  همبستگى  ضريب 
گرفت.

    يافته ها
يافته ها نشان داد كه 43/3% افراد مورد مطالعه 
داراى سن بيشتر از 45 سال، 67/3% داراى تحصيالت 
زير ديپلم ، 91/3% افراد متاهل و 55/3% داراى سابقه 
گواهي نامه بيشتر از 15 سال بودند. از طرفى 78% داراى 
12-6 ساعت رانندگى در شبانه روز، 54% رانندگى خارج 
از شهر، 51/5% داراى حداكثر سرعت كمتر از 90كيلومتر 
بر ساعت، 71/3% افراد بدون حادثه در سه سال گذشته 
و 72/7% حوادث بدون خسارت بودند. هم چنين %83/9 
از افراد تقريبا هميشه از كمربند ايمني استفاده كردند. 
در شكل1 فراوانى ويژگى متغيرهاى دموگرافيگ جامعه 

مورد مطالعه به صورت تعداد نفر آمده است.
از بين متغيرهاى مورد مطالعه در اين تحقيق، 
فقط متغيرهاى سن، نوع مالكيت وسيله نقليه و سابقه 
تشكيل  عوامل  با  دارى  معنى  رابطه  داراى  حادثه 
دهنده رفتار رانندگى بودند. در مقايسه، امتياز عوامل 
اشتباهات، لغزش ها، تخلفات عمدى و غير عمدى به 
عمدى،  تخلفات  شد كه  مشخص  تفكيك گروه سنى 
سنى  گروه  رانندگان  در  بيشتر  اشتباهات  ها،  لغزش 
25-18 سال مى باشد كه ارتباط معنادارى بين تخلفات 
عمدى با گروه سنى وجود دارد (P<0.05). هم چنين 
تخلفات غير عمدى بيشتر در رانندگان گروه سنى 25-

18 سال رخ مى داد كه ارتباط معنادارى بين تخلفات 
غير عمدى با گروه سنى وجود نداشت. 

جدول 1 وضعيت ارتباطى عوامل تشكيل دهنده 
رفتار رانندگى به تفكيك نوع مالكيت وسيله نقليه را 
نشان مى دهد كه تخلفات عمدي در رانندگان اتوبوس 
هاي شخصي بيشتر بود و ارتباط معناداري بين تخلفات 
عمدي و نوع مالكيت ديده شد (P<0.002). تخلفات 
دولتي  هاي  اتوبوس  رانندگان  در  بيشتر  عمدي  غير 
نوع  و  عمدي  تخلفات  بين  معناداري  ارتباط  و  بود 
مالكيت پيدا نشد. هم چنين عامل لغزش (P<0.011) و 

(=150n) جدول1. متغيرهاى هاى دموگرافيك و رانندگى جامعه مورد مطالعه
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اشتباهات (P<0.023) بيشتر در رانندگان اتوبوس هاي 
دولتي وجود داشت كه ارتباط معناداري بين تخلفات 

عمدي و نوع مالكيت مشاهده شد.
جدول 2 وضعيت ارتباطى عوامل تشكيل دهنده 
سال  سه  در  حادثه  سابقه  تفكيك  به  رانندگى  رفتار 
گذشته را نشان مى دهد كه تخلفات عمدي، تخلفات 
غير عمدي و لغزش ها بيشتر در افراد با سابقه حادثه دو 
بار بود و ارتباط معناداري بين تخلفات عمدي و سابقه 

.(P<0.017)حادثه ديده شد
افراد  در   ،(A)ندارد ديگران  براي  خطري  مورد 
بين  معناداري  ارتباط  كه  بود  يك بار  حادثه  سابقه  با 
ممكن  نداشت.  وجود  حادثه  سابقه  و  عمدي  تخلفات 
در  بيشتر   ،(B)باشد داشته  خطر  ديگران  براي  است 
معناداري  ارتباط  كه  بود  بار  دو  حادثه  سابقه  با  افراد 
داشت  وجود  حادثه  سابقه  و  عمدي  تخلفات  بين 
 ،(C)تعيين شده براي ديگران خطر دارد .(P<0.017)

بيشتر در افراد با سابقه حادثه دو بار مشاهده شد كه 
ارتباط معناداري بين تخلفات عمدي و سابقه حادثه را 

.(P<0.004) نشان داد
جدول 3 همبستگى عوامل تشكيل دهنده رفتار 
رانندگى با ساير متغيرهاى رانندگى و دموگرافيك در 
اين مطالعه را نشان مى دهد كه در جامعه مورد مطالعه 
تخلفات  تمام  با  روز  شبانه  در  رانندگي  ساعات  متغير 
غير عمدي رابطه مستقيم داشت، در حالي كه 2 متغير 
متوسط سرعت رانندگي و حداكثر سرعت رانندگي با 
تمامي انواع رفتارهاي غير امن ارتباط مستقيم داشتند. 
در  رانندگي  ساعات  متغير  مطالعه،  مورد  جامعه  در 
شبانه روز با تمامي انواع رفتارهاي غير امن از نظر نوع 
خطر رابطه عكس داشت، در حالي كه دو متغير متوسط 
انواع  با  رانندگي  سرعت  حداكثر  و  رانندگي  سرعت 
رفتارهاي غير امن در رانندگان از نظر نوع خطر رابطه 

مستقيم نشان داد.

 جدول 2.  وضعيت ارتباطى عوامل تشكيل دهنده رفتار رانندگى به تفكيك نوع مالكيت وسيله نقليه

جدول 3. وضعيت ارتباطى عوامل تشكيل دهنده رفتار رانندگى به تفكيك سابقه حادثه در سه سال گذشته
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    بحث و نتيجه گيرى
همان طور كه مشخص شد متغيرهاى سن، مالكيت 
ميزان  بر  به سزايى  تاثير  حادثه  سابقه  و  نقليه  وسيله 
تخلفات و به طور كلى بر رفتار رانندگى داشتند كه به 
تشريح اين عوامل مى پردازيم: 1) سن: در مطالعه حاضر 
مشخص شد كه گروه سنى 25- 18 سال، ميزان خطا 
در هر سه عامل (تخلفات عمدى، لغزش ها، اشتباهات) 
گفت  مي توان  مساله  اين  تبيين  در  مى يابد.  افزايش 
پيش بيني مي شود كه با توجه به كاهش توانايي هاي 
اطالعات  پردازش  سرعت  و  واكنش  سرعت  شناختي، 
و هم زمان با افزايش سن خطاهاي روان شناختي نيز 
عمدي  تخلفات  افزايش  اما  يابد،  افزايش  در رانندگان 
كه  دارد  منطقي تري  توجيه  جواني  سنين  با  عموماً 
بحث و پژوهش بيشتري مى طلبد. رانندگان جوان به 
دليل خطر پذيرى باال و قضاوت خوش بينانه و افراط در 
توانايى رانندگى خود، درجه باالترى از خطر در حين 
رانندگى را مى پذيرند. بنابراين بيشتر در معرض خطر 
تصادف هستند و خطاهاى بيشترى در حين رانندگى 
 .(Gregersen and Berg, 2006) مى شوند  مرتكب 

رانندگان  با  مقايسه  در  سال  زير 20  جوان  رانندگان 
حين  خطرهاى  ارزيابى  در  كمترى  توانايى  تر،  مسن 
بيشتر  آن ها  در  پرخطر  رانندگى  و  دارند  رانندگى 
كمتر  آنها  براى  تصادف  خطر  مى كنند  فكر  و  بوده 
حاضر  مطالعه  يافته  با  كه   (Ferguson, 2003) است 
داده  نشان  ديگرى  مطالعه  طرفى  از  دارد.  هم خوانى 
نقص  يا  شناختى  توانايى  كاهش  باالتر  سنين  در  كه 
واكنش  براى  نياز  مورد  زمان  كه  مى دهد  رخ  بينايى 
بروز  امكان  مشكل  اين  نتيجه  در  مى دهد.  افزايش  را 
 Jankowiak,) تصادف براى افراد مسن بيشتر مى شود
كه  همان گونه  نقليه:  وسيله  مالكيت  نوع   (2 .(2009

در بحث يافتهها ذكر شد تخلفات عمدي در رانندگان 
اتوبوس هاي شخصي، تخلفات غير عمدي در رانندگان 
در  اشتباهات  و  لغزش  عامل  نيز  و  دولتي  اتوبوسهاي 
رانندگان اتوبوسهاي دولتي بيشتر بود. چنان چه پيش تر 
بحث شده خطاها بيشتر حاصل نارسايي هاي شناختي 
و نقص در پردازش اطالعات هستند، در حالي كه زمينه 
ساز تخلفات بيشتر انگيزشي و موقعيتي هستند. حال 
با توجه به نتايج، رانندگان وسايل نقليه سبك با تفاوت 

جدول 4. همبستگى عوامل تشكيل دهنده رفتار رانندگى با ساير متغيرها
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در  سنگين  ماشين هاي  رانندگان  به  نسبت  ملموسي 
خطاها و تخلفات نمره باالتري دارند. 3) سابقه حادثه: 
تخلفات عمدي، غير عمدي و لغزش ها بيشتر در افراد 
نشان  پژوهش  اين  نتايج  بود.  بار  دو  حادثه  سابقه  با 
بيشتر  احتياط  با  افراد  تصادف،  دومين  از  پس  داد 
تصادف  تجربه  شد  مشخص  و  اند  كرده  رانندگى 
خطر  معنى داري  به طور  كه  است  شده  باعث  كردن 
وقوع تصادف مجدد در افراد كاهش يابد. در مطالعات 
بهطور  كه  افرادي  شد  داده  نشان  شده  انجام  مشابه 
متوسط يك يا بيش از يك تصادف در سال داشته اند، 
بعد  سال هاي  طى  در  آن ها  در  مجدد  تصادف  خطر 
و   Elander و   (Waller, 2001) است   يافته  كاهش 
Parker در دو مطالعه به اين نتيجه رسيدند كه عمر 

گواهي نامه بيش از سابقه تصادف ماشيني، با كاهش 
ارتباط  انساني  خطاي  علت  به  تصادف  يك  احتمال 
دارد هم خوانى  نيز  حاضر  مطالعه  با  كه  است  داشته 

(French, 1993; Parker et al., 1995). نگاهى به نتايج 

توصيفى نشان  مى دهد كه ميزان استفاده از كمربند 
ايمنى در بين رانندگان وضعيت مطلوب دارد. در مورد 
استفاده از كمربند ايمنى در كاهش صدمات ناشى از 
سوانح بررسى هاى متعددى انجام شده است. بررسى ها 
در ايران بيان مى كند كه 37 درصد كسانى از كه كاله و 
كمربند ايمنى استفاده نكرده اند، هنگام تصادف مصدوم 
شده اند. به طور كلى كمربند ايمنى توانسته باعث كاهش 
 .(Bidokhti,2012) 18 درصدى مصدوميت افراد شود
در بررسى كه در كرمان درباره استفاده از كمربند ايمنى 
انجام شد، نشان داد كه فقط حدود نيمى  از رانندگان 
 (Borghebani, 2013) مى بندند  را  ايمنى  كمربند 
به  توجه  با  ندارد.  هم خوانى  حاضر  مطالعه  با  كه 
برنامه هاى آموزشى زياد و مختلفى كه در اين زمينه 
تهيه شده است به نظر مى رسد عالوه بر افزايش حجم 
اين تبليغات و اطالع رسانى ها، بايد تمهيداتى انديشيده 

شود تا اين آگاهى به مرحله تغيير در آنان برسد.
رفتار  نتيجه  تصادفات،  از  بسيارى  مجموع  در 
به  رانندگى  است.  شده  دانسته  رانندگى  نادرست 
گرفته  نظر  در  پويا  و  پيچيده  اعمال  مجموعه  عنوان 
شده و خود به نوعى، يك فرآيند كنترل فعاليت هاست. 
رفتارهاى مختلف و كنش هاي اشتباه راننده در تعامل 
با هم باعث رخداد يك حادثه مى شوند. در هر تصادف 
تصادف  ايجاد  براى  بيشترى  تقصير  طرفين،  از  يكى 
شناخت  مى شود.  خسارت  پرداخت  به  ملزم  كه  دارد 
ويژگى هاى تصادفاتى كه رانندگان آنها مقصر شناخته 
شده اند مى تواند منجر به شناخت مهم ترين عوامل موثر 
شود و سياست گذاران را در جهت طراحى مداخالت 
پيشگيرانه هدايت كند، بنابراين، با توجه به نتايج به 
دست آمده، مداخالت آتى بايد با تمركز بر سن، نوع 
مالكيت وسيله نقليه و سابقه حادثه رانندگى صورت 
اجرايى  مشكالت  و  ها  محدوديت  جمله  از  پذيرد. 
تحقيق شامل عدم همكاري رانندگان در پاسخ دهي 
صحيح آن به دليل ترس از به خطر افتادن موقعيت 
شغلي شان اعتبار بيروني مطالعه را مخدوش مي كند، 
به طوري كه نويسندگان برخي از متغير ها را هم چون 
مصرف مواد و الكل را به علت سو گيري مطلوبيت از 

جانب پاسخ دهندگان از تحليل حذف كردند. 
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Abstract

Introduction: Road accidents are of the most important events, which cause death and injury of a large 

number of people and impose huge economic losses. According to previous studies, human factors are the 

main cause of traffic accidents. The purpose of this study was to investigate the role of behavioral factors in 

driving-related non-fatal accidents. 

Material and Method: The present analytical study was carried out among 150 drivers of urban and 

suburban transportation system in Yazd province. The research tool was Driver Behavior Questionnaire 

(DBQ) which is consisted of two sections: demographic information and driving behavior. 

Result: 83/9 % of the participants reported to use safety belt nearly always. The highest deliberate violations, 

slips, and mistakes were belonged to drivers with age group of 18-25. Moreover, deliberate violations had a 

significant relationship with rage (P < 0.05). Survey of behavioral factors in terms of vehicle ownership type 

showed that “deliberate violations” and “slips and mistakes” high among personal bus drivers and state-

owned bus drivers, respectively, which shows the significant association between these behavioral factors 

and ownership type. What is more, rates of deliberate and unintentional violations and slips were higher 

among those with a history of two times incidents (P < 0.004).

Conclusion: The results revealed that behavioral factors such as age, type of vehicle ownership, and accident 

history played a significant role in occurrence of traffic accidents.
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