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دوماهنامه

بررسی علل عدم استفاده شبانه رانندگان تاکسی از سیستم روشنایی خودرو در معابر شهری
مکید معتمدزاده ،1مسعود شفیعی مطلق ،2وحیده ابوالحسن نژاد ،3طالب عسکری پور ،4علی محمد عباسی ،5حامد
تاریخ دریافت55/66/66 :

تاریخ ویرایش56/64/60 :

آقائی*6

تاریخ پذیرش56/66/60 :

چکیده
زمینه و هدف :رانندگان تاکسی گروه بزرگی از رانندگان حرفهای هستند که زمان زیادی از فعالیت روزانه خود را بکه راننکدگی مشکوول هسکتند .نظکر بکه اهمیکت
ت ادفات رانندگی به عنوان یکی از معضالت سیستم ایمنی ترافیک کشور ،اصالح رفتارهای غلط رانندگی این گروه میتواند تأثیر زیادی بر کاهش ت ادفات داشکته
باشد.
روش بررسی :این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی  245نفر از رانندگان تاکسی در سال  1353انکام گردیکد .پرسشکنامهای متناسکب بکا اهکدا پکژوهش در دو
ب ش ،شامل اطالعات دموگرافیک و سنکش علل عدم استفاده شبانه از سیستم روشنایی خودرو تهیه شد .روایی محتوای پرسشنامه با اسکتفاده ازنظرکارشناسکان و
اساتید تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ معادل  6/02تایید شد.
یافتهها :در این مطالعه مش ص شد که  26/5درصد رانندگان در هنگام شب ،سیستم روشنایی وسیله نقلیه خود را روشن نمی کنند .بیشترین محل عدم استفاده از
سیستم روشنایی ،میادین اصلی شهر ( 46/2درصد) توسط رانندگان گزارش گردید .فراموشی در روشکن نمکودن چکرا خکودرو ( 14/22درصکد) و اسکتهال چکرا
( 13/66درصد) از دالیل اصلی عدم استفاده از سیستم روشنایی خودرو توسط رانندگان گزارش شد .همچنین میان متویرهای چون فعالیکت در راننکدگی تاکسکی بکه
عنوان شول اصلی ( ،)p= 6/6661عدم دریافت اخطار از طر سرنشینان ( )p= 6/6661و میزان تح یالت ( ،)p= 6/612با عدم استفاده شبانه از سیستم روشکنایی
خودرو ارتباط معناداری مشاهده گردید.
نتیجهگیری :با توجه به این که دلیل اصلی عدم استفاده از سیستم روشنایی فراموشی گزارش شده و اکثر این افراد تا به حال بکه دلیکل عکدم اسکتفاده از سیسکتم
روشنایی خودرو در ساعات شبانه هیچگونه اخطار یا جریمهای از طر پلیس دریافت نکرده اند ،الزم است از آموزش و اعمال مقررات بکه عنکوان یککی از راه هکای
ایکاد فرهنگ صحیح ترافیک و ارتقای عملکرد رانندگان استفاده کرد.
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کلیدواژهها :رانندگان تاکسی ،نگرش ،سیستم ایمنی ترافیک ،سیستم روشنایی خودرو ،ت اد .

مقدمه
بینایی مهمتکرین حکس بشکر اسکت و انسکان ب کش
عمدهای از اطالعات محیط پیرامکون خکود را از طریکق
سیستم بینکایی دریافکت میکنکد .روشکنایی مناسکب در
محیطهای کار که شامل تلفیقی از روشکنایی طبیعکی و
م نوعی میباشد ،به عنوان یک ضرورت و یک فاکتور
فیزیکککی مهککم و اصککالحپذیر جهککت افککزایش سککطح
هوشیاری،کارایی ،بهرهوری،کیفیت مح کوالت و حفک
آسایش و سالمت کارکنان ،کاهش خطای انسانی و بکه
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تبع آن کاهش حوادث تلقکی میگکردد [ .]5-1البتکه در
مشاغل م تلف بسته به خ وصیات و ماهیت فعالیتها،
نحوه تأمین روشنایی متفاوت بوده و مقادیر توصیه شده
روشنایی برای هر کشور به سطح زندگی و رسوم خاص
مردم آن کشور بستگی دارد [.]16 ،2
سوانح رانندگی ،به عنوان یک معضل عمده سیسکتم
ایمنی ترافیک ،باعث م دومیت و معلولیکت  26تکا 56
میلیون نفر و مرگ سکاالنه حکدود  1/2میلیکون نفکر در
سطح جهکان میشکود [ .]11همچنکین در حکال حاضکر

A

_____________________________________________________________________________________________________
 -1دانشگاه علوم پزشکی همدان،دانشکده بهداشت ،گروه ارگونومی ،همدان ،ایران.
 -2دانشگاه علوم پزشکی همدان ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت  ،همدان ،ایران.
کی
 -3مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشککی بیرجنکد ،بیرجنکد ،ایکران ،و دانشککوی دکتکرای ت
مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
 -4گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 -5گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران.
 ( -6نویسنده مسئول) دانشگاه علوم پزشکی همدان ،دانشکده بهداشت ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،همدان ،ایرانhamedaghaeih@gmail.com .
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یکی از کالن شهرهای غرب کشور
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روش بررسی
مطالعه حاضر از نو توصیفی -مقطعی و جامعه آماری
آن ،رانندگان تاکسی یکی از کالنشهرهای غرب کشور
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ت ادفات رانندگی ،نهمین عامکل بکار بیمکاری در میکان
تمام گروههای سکنی مکیباشکد [ ]16-12و پیشبینکی
میشود تا سال  2636در صورت عدم انککام مکداخالت
مناسب به عنوان عامل هفتم مرگومیر در جهان تبدیل
شود [ .]12برآوردهای اخیر ،نشکان میدهکد در دهکهی
آینده تعداد ساالنه مرگومیر و ناتوانی ناشکی از حکوادث
جادهای افزایش  65درصدی خواهد داشت و پیشبینکی
میشود این افکزایش در کشکورهای کمتکر توسکعهیافته
حتی بیش از  26درصد خواهد بود [.]15 ،13
در کشور ما حوادث ترافیکی یکی از معضکالت مهکم
سالمت عمومی بوده و به دلیل ویژگیهایی چون رونکد
سریع مالکیت خودرو ،افزایش اسکتفاده از وسکایل نقلیکه
خ وصککی بککهجای حملونقککل عمککومی و گککرایش بککه
رانندگی خطرنا در میکان جوانکان ،فرککانس وقکو و
شدت باال و درگیری مستقیم افراد دارای اهمیت خاصی
میباشد .حوادث رانندگی ضکمن تهدیکد سکالمت افکراد
جامعه ،باعث هدر رفت قابلتوجکه سکرمایههای مکالی و
انسانی در کشور شده است [.]26-10 ،11
مهمترین رفتارهای پرخطر در رانندگی شامل ت طکی
از قوانین رانندگی ،سرعت غیرمکاز و عدم مهارت کافی
در رانندگی میباشد که از مهمترین دالیل این رفتارهکا
خستگی ،کمبود خواب ،کمبود تکربه ،عدم تمرکز ،تیک
ش یتی و  ...میباشد [ .]22 ،21از این مهمتکر اینککه
رانندگانی که مرتککب رفتارهکای نکاایمن میشکوند ،بکا
رفتارهای ایمن در رانندگی آشنا نبوده و ضرورت انککام
رفتار ایمن توسط آنان احساس نمیشود .قابلذکر اسکت
ازنظر سازمان جهانی بهداشت ب ش عمدهای از حوادث
راننککدگی بککا اصککالح رفتارهککای فککردی و اجتمککاعی
قابلپیشگیری میباشند .این مطلب ،اهمیت مطالعات در
زمینه شناسایی رفتارهای خطرنکا راننکدگان و تعیکین
علل آن جهت برنامهریزی راهکارهکای کنترلکی بسکیار
مهم میباشد [.]26-23
رشد روزافزون جمعیکت شکهری و افکزایش نیازهکای
حملونقلی ،باعکث گکرایش هکر چکه بیشکتر بکه سکمت
استفاده از سیستمهای حملونقل همگانی شکده اسکت.
رانندگان تاکسی به عنوان یکی از مهمتکرین گروههکای

فعال در سیستم حملونقل شکهری ککه قسکمت اعظکم
جابکایی شهروندان توسط آنان انککام میشکود ،نقشکی
مهککم در میککزان کککارایی ایککن سیسککتم دارنککد .حضککور
رانندگانی توانا که آموزشهای الزم فنی و اجتمکاعی را
دیدهاند میتواند ضمن کاهش احتمال وقو ت کادفات،
باعث افزایش سطح ایمنی شهروندان و افزایش اعتماد و
عالقه شهروندان به سیستم حملونقل عمومی گردد.
در ارتباط با شناسایی عوامل مؤثر بر بکروز رفتارهکای
پرخطر توسط رانندگان تاکسکیهای درونشکهری و بکه
تبککع آن کککاهش خطککر ت ککاد و آسککیب راننککدگان و
شهروندان مطالعات انکدکی انککام گرفتکه اسکت .نتکای
مطالعه شمس و همکاران در ارتباط با بررسکی وضکعیت
نگرش و رفتارهای خطرنا رانندگی در بکین راننکدگان
تاکسی نشان داد که سه رفتار استفاده از تلفن همراه در
حین رانندگی ،رعایت نکردن فاصله مناسکب بکا خکودرو
جلککویی و عککدم راننککدگی بککین خطککوط از مهمتککرین
رفتارهای پرخطر این افراد میباشد [ .]20سایر مطالعات
نیز نشان میدهد که بیتکوجهی بکه قکوانین و مقکررات
جادهای ،عکله و شتاب بیمورد ،خستگی و خوابآلودگی
ازجمله عوامل ایکاد ت اد در رانندگان میباشکد [،22
.]25
در یکی از کالنشهرهای غکرب کشکور ،بررسکیهای
میدانی گروه تحقیق نشان داد که عکدم اسکتفاده شکبانه
رانندگان تاکسی از سیسکتم روشکنایی خکودرو در معکابر
شهری یکی از رفتارهای پرخطر این افراد میباشد .ایکن
مطلب میتواند ضمن بروز حوادث جانی و مالی ،سالمت
رانندگان و سایر شهروندان را به م کاطره بینکدازد .لکذا
نظککر بککه اهمیککت موضککو و در جهککت برنامککهریزی
راهکارهای کنترلی و پیشگیری از بروز حکوادث نکاگوار،
این مطالعه با هد تعیین علل عدم استفاده رانندگان از
سیستم روشنایی خکودرو در هنگکام شکب در راننکدگان
تاکسی درونشهری در سال  1353به انکام رسید.

بررسی علل عدم استفاده شبانه رانندگان تاکسی از سیستم روشنایی خودرو...

بهمنظور تعیین روایی پرسشنامه از روایکی اکاهری و
محتوایی استفاده شد .لذا در این مطالعکه ،پرسشکنامه در
اختی کار  16نفککر از اسککاتید و افککراد خبککره قککرار گفککت و
اصالحات الزم بر اساس نظر آنها انکام گرفت .پایکایی
پرسشنامه با انت اب ت کادفی  56نفکر راننکده تاکسکی،
خارج از جامعه آماری و تکمیل دوباره آن در فاصله یک
ماهه ،با آلفای کرونباخ  6/02مورد تأیید قرار گرفت ککه
نشککاندهنده پایککایی قابککلقبول پرسشککنامه میباشککد.
جمعآوری دادهها به روش م احبه حضوری بود و قبکل
از پرسشگری ،اهدا مطالعه به صورت کامل برای افراد
موردمطالعه توضیح داده شد و رضایت آگاهانکه شکفاهی
برای شرکت در مطالعه اخذ گردید .اطالعات بکه دسکت
آمککده بککا اسککتفاده از آمککار توصککیفی و اسککتنباطی ماننککد
فراوانی ،درصد فراوانی و آزمون کای اسکوئر با در نظکر
گرفتن سطح معنکیداری  6/65بکا اسکتفاده از نرمافکزار
 SPSSنس ه  15مورد بررسی قرار گرفت.
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یافتهها
میانگین سنی رانندگان شرکتکننده در مطالعه 36/1
سال با انحکرا معیکار  5/0بکود و  52/2درصکد آنهکا
متأهل بودنکد .بیشکترین فراوانکی سکطح تح کیالت در
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جدول  -1نتای مربوط به متویرهای دموگرافیک افراد موردمطالعه
نام متویر
وضعیت تاهل

متاهل
مکرد
فقط رانندگی تاکسی
رانندگی تاکسی به عنوان شول دوم
 4-2ساعت
5-12
<12
 >5سال
5-16
16-15
<15
ابتدایی
سیکل
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس و باالتر

شول

ساعت کار روزانه

سابقه کار

سطح تح یالت

دو ماهنامه
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فراوانی

درصد

225
16
125
26
45
162
34
56
51
61
43
02
06
05
15
3

53/4
6/6
20/5
12/1
26
66/1
13/5
26/5
30/1
24/5
10/5
25/4
31
36/6
0/2
1/2
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تشکیل میدادند .برای تعیکین حککم نمونکه ابتکدا یکک
مطالعه پایلوت انکام شکد و سیسکتم روشکنایی تعکدادی
تاکسککی در میککدان اصککلی شککهر در شککب بککه صککورت
مشاهدهای مورد بررسی قرار گرفکت ککه فراوانکی عکدم
استفاده از سیستم روشنایی خودرو حدود  46درصد بکود.
بر همین اساس پس از مراجعه به سازمان تاکسکیرانی و
بککه دسککت آوردن تعککداد راننککدگان تاکسککی ،از طریککق
نمونهگیری به روش ت کادفی در مکمکو  245راننکده
تاکسککی انت ککاب گردیککد .بککرای جمککعآوری دادههککا از
پرسشنامه سه ب شی محقکق سکاخته اسکتفاده گردیکد.
ب ش اول شکامل اطالعکات دموگرافیکک ( 12سکؤال)،
ب ش دوم سؤاالت مربوط به بررسی علل عدم اسکتفاده
شبانه رانندگان تاکسی از سیسکتم روشکنایی خکودرو در
معابر شهری ( 16سؤال) و ب ش سوم  16سؤال مربوط
به سنکش نگکرش راننکدگان در ارتبکاط بکا اسکتفاده از
سیستم روشنایی وسایل نقلیکه در معکابر و خیابانهکا در
هنگام شب میباشد .سطح نگرش با استفاده از سؤاالت
 5گزینککهای (کککامالً م ککالفم ،م ککالفم ،نظککری نککدارم،
موافقم ،کامالً موافقم) سنکیده و نمکرات -24 ،23-16
 30و  56-32به ترتیب بهعنوان سطح نگکرش ضکعیف،
متوسط و خوب در نظر گرفته شد.
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جدول  -2نتای مربوط به اطالعات عمومی خودروها
نام متویر
سابقه ت اد
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معاینه فنی

سال ساخت خودرو
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مدل خودرو

وضعیت سیستم روشنایی خودرو
جریمه یا دریافت اخطار از طر پلیس

o
e

دارد
ندارد
دارد
ندارد
>26
26-25
25-56
<56
پراید
پژو
سمند
پیکان
غیره
سالم
معیوب
بلی
خیر
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فراوانی

درصد

132
160
212
20
40
65
01
62
45
21
44
35
36
235
6
25
226

56/3
43/0
25
11
15/2
26/5
25
25/3
26
32/5
12
14/3
14/0
50/6
2/4
16/3
25/0

جدول  -3فراوانی علت عدم استفاده از چرا های خودرو در شب بر اساس علل غالب
کدامیک از موارد زیر علت عدم استفاده از چرا خودرو در شب بطور مناسب میباشد
استهال باتری (کاهش عمر باتری)
استهال دینام (فشار به دینام و کوتاه شدن زغال دینام)
استهال چرا (سوختن چرا در اثر کارکرد طوالنی)
افزایش م ر سوخت خودرو
استهال دسته چرا خودرو ( خراب شدن دسته چرا در اثر استفاده مکرر)
استفاده از الم تزئینی ن بشده برای چرا کوچک خودرو (زیبایی بیشتر خودرو)
سوختن فیوز و آفتاماتها
معیوب بودن چرا ها (شکسته بودن یا نقص اساسی)
عدم روشنایی مطلوب چرا ها (کدرشدن یا نور کم چرا ها)
گران بودن قیمت چرا
دستمزد باالی خدمات تعمیر ،تعویض و  ...مربوط به چرا ها
فراموشی در روشن نمودن چرا خودرو
کافی بودن روشنایی خیابان
عدم کنترل توسط مأمورین راهنمایی و رانندگی
مراقب بودن خود راننده هنگام رانندگی با چرا خاموش
سایر علل
جمع
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فراوانی
12
2
32
4
5
0
26
0
2
5
16
35
23
16
3
46
245

درصد

A

4/25
3/26
13/66
1/63
2/64
2/25
2/16
2/25
3/26
3/60
4/62
14/22
5/32
6/53
1/22
12/00
166
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جمعیککت مککورد مطالعککه سککیکل و کمتککرین مربککوط بککه
لیسانس و باالتر میباشد 00/6 .درصد افراد موردمطالعه
شول اصلی آنها راننده تاکسی و  22/4درصد راننکدگی
تاکسی ،شکول دوم آنهکا محسکوب میشکد .همچنکین
 56/3درصکد افکراد ،سککابقه ت کاد داشکتهاند .در ایککن

مطالعه  50/6درصد رانندگان دارای سابقه رانندگی کمتر
از  16سال داشتند .نتای متویرهکای دموگرافیکک افکراد
موردمطالعه در جدول  1و اطالعات عمومی خودروها در
جدول  2آمده است.
در این مطالعه مش ص شد که  26/5درصد رانندگان
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جدول  -4رابطه متویرهای م تلف با استفاده از نور چرا وسیله نقلیه در شب با استفاده از آزمون کای اسکوئر
متویرها

استفاده از نور چرا وسیله نقلیه در شب

شول اصلی

اخطار از طر سرنشین
استفاده از عینک حین رانندگی

D
I
تاهل

جریمه از طر پلیس بدلیل عدم
روشن کردن چرا خودرو
سالم بودن چرا خودرو
معاینه فنی

راننده تاکسی
شول دوم
دارد
ندارد
بله
خیر
بله
خیر
زیر دیپلم
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس و باالتر
مکرد
متاهل
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر

S
f

خیر
43
2
41
14
23
34
16
40
53
5
2
6
2
64
16
56
65
1
54
12

بلی
146
12
56
62
25
135
50
116
20
65
10
3
14
165
15
164
104
5
164
15

o
e

iv

6/6661
6/650
6/6661
6/655
6/612

6/355
6/222
6/062
6/564

جدول  -5توزیع فراوانی و درصد نگرش رانندگان موردمطالعه در ارتباط با استفاده از نور چرا وسیله نقلیه در معابر و خیابانها در هنگام شب
نگرش
خوب
متوسط
ضعیف
جمع

در هنگام شب از سیستم روشنایی خودروی خود استفاده
نمیکنند و همچنین میادین اصلی شهر با  46/2درصد،
محلی است که راننکدگان ااهکار کردهانکد ککه از چکرا
خودرو خود استفاده نمیکنند.
فراموشککی در روشککن نمککودن چککرا خککودرو (14/22
درصد) و استهال چرا ( 13/66درصد) از دالیل اصلی
عدم استفاده شبانه از سیستم روشنایی خودرو مکیباشکد
(جدول  .)3همچنین میان متویرهایی چکون فعالیکت در
رانندگی تاکسی به عنوان شکول اصکلی ،عکدم دریافکت
اخطار از طر سرنشینان و میکزان تح کیالت و عکدم
استفاده شبانه از سیستم روشنایی خودرو ارتباط معناداری
مشاهده گردید (جدول  .)4بر اساس جدول  ،4تنها 10/6
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43
104
22
245

10/6
01
11/4
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درصد راننکدگان موردمطالعکه در ارتبکاط بکا اسکتفاده از
سیستم روشنایی وسیله نقلیکه در معکابر و خیابانهکا در
هنگام شب در سطح نگرش خوب و  22/4درصکد بقیکه
در رن متوسط تا ضعیف قرارگرفتهاند (جدول .)5
بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه مش ص شد که  26/5درصد رانندگان
در هنگام شب ،سیستم روشکنایی وسکیله نقلیکه خکود را
روشن نمیکنند .بیشترین محل عکدم اسکتفاده ،میکادین
اصلی شهر توسط رانندگان گزارش گردید .فراموشی در
روشن نمودن چرا خودرو ( 14/22درصکد) ،اسکتهال
چککرا ( 13/66درصککد) از دالیککل غالککب در ایککن مککورد
دوره  ،14شماره  ،5آذر و دی 1316
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میباشد .تحقیقات نشان دادنکد بکا وجکود اینککه تعکداد
زیادی از رانندگان نگرش مثبت در ارتبکاط بکا راننکدگی
ایمن دارند ،اما وجود شرایط خاص موجب میگکردد تکا
بعضی رانندگان به سمت رفتارهای نکاایمن سکوق پیکدا
کنند [ .]36در مطالعه حاضر نیکز درصکدی از راننکدگان
مشمول انکام رفتار ناایمن گردیدند که دالیل غالب ذکر
شده برای انکام آن ،نقش شرایط اقت ادی و اجتمکاعی
جامعه و ویژگیهای فکردی را در کنکار تقویکت نگکرش
مثبت حائز اهمیت میسازد.
یافتههای پژوهش حاضر در رابطکه بکا نگکرش افکراد
درباره استفاده از سیستم روشنایی وسیله نقلیه در معابر و
خیابانها در هنگام شب حاکی از آن است ککه اکثریکت
آنها دارای سطح نگرش متوسط هستند .بکا توجکه بکه
نتای مطالعات انکام شده ،نگرش پرکننده فاصله میکان
دانش و عملکرد بوده و رفتار ایمن جز در سکایه نگکرش
ایمن حاصل نمیگردد .نتای مطالعه میرزایی و همکاران
در ارتباط بکا نقکش نگکرش راننکدگان در پیشکگیری از
ت ادفات جادهای نشان داده که نگرش رانندگان نقکش
حیککاتی در کککاهش ت ککادفات داشککته اسککت [ .]31لککذا
پیادهسازی برنامههای آموزشی میتواند در بهبود دانش،
عملکرد و نگرش ایکن افکراد مکؤثر باشکند بهطوریککه
اثرب شی بهینه افزایش دانش افراد بکرای انککام رفتکار
ایمن مسکتلزم در نظکر گکرفتن سکطحی از برنامکههای
آموزشی بوده که نتای آن در قالب نگرش مثبت در افراد
ااهر گردیده و آموختهها را به عمل تبدیل نماید .نتای
مطالعککه انکامشککده در کانککادا نشککان داد کککه پ ککش
برنامههای آموزشی از رسانههای گروهی با ایکاد نگرش
مثبت در افراد موجب ارتقاء عملکرد رانندگان شده است
[ .]32نتای مطالعه دیگری در کشور اسکترالیا نشکان داد
که اجرای برنامکههای آموزشکی بکرای راننکدگان باعکث
توییرات چشمگیری در نگکرش و عملککرد راننکدگان در
مورد خطرات رانندگی و کاهش خطر ایکاد حادثه بهویژه
در جوانان شده است [ .]33نتکای مطالعکه ملکک پکور و
همکاران در بین رانندگان موتورسوار شاغل ،همبسکتگی
معناداری میان نگرش به ایمنی و رفتارهای م اطرهآمیز
نشان داد [ .]34نتای مطالعه چن نشان داده اسکت ککه

نگرش به رفتکار ایمکن در راننکدگی ،بکهطور مسکتقیم و
ویژگیهکای فکردی افکراد بکه صکورت غیرمسکتقیم بکر
رفتارهککای م ککاطرهآمیز در راننککدگی تأثیرگککذار هسککتند
[ .]35در مطالعه خیرآبادی و بوالهری به عوامل انسکانی
مانند عوامکل ادراککی و حسکی ،فاکتورهکای فیزیکک و
فیزیولوژی راننده ،آگاهی و مهارت ،ش یت و نگکرش
ایمنی و قضاوت نادرست به عنوان شاخصهای مؤثر در
رفتارهای پرخطر رانندگان اشاره شده است [.]36
لذا با توجه به مطالعات قبلی و نتکای مطالعکه حاضکر،
تدوین برنامههای آموزشی و پیشبرد آن با هد رشکد و
تقویت نگرش مثبکت میبایسکت مضکامین راهکارهکای
بهبود شرایط محیطی (اقت ادی و اجتماعی) و توجه بکه
خ وصیات فردی رانندگان را نیز در برگیکرد تکا ضکمن
تقویت نگرش افراد به روشن نمودن سیسکتم روشکنایی
وسیله نقلیه در شب ،شرایط خاص تأثیرگذار بر این رفتار
در رانندگان را نیز تحت کنترل قرار دهد.
نتای مطالعه دیگر نشان میدهد افکرادی ککه سکابقه
حککوادث راننککدگی بیشککتری را تکربککه کردهانککد ،تعککداد
رفتارهای م اطرهآمیز بیشتری مانند عدم دقت و کمبود
تمرکز در رانندگی از خود بروز داشتهاند [.]30
در مطالعات دیگر کمبود تکربکه در راننکدگی و عکدم
در خطرات رانندگی یکی از علل رفتارهای پرخطر در
رانندگی بهویژه در جوانان ذکر شده است .قابلذکر است
کسب تکربه و ایکاد ثبات در رانندگی  2تا  5سال زمان
در بر خواهد داشت [ .]32 ،35در مطالعه حاضکر ،سکابقه
رانندگی اکثر افراد مورد بررسی در حدود  5تکا  16سکال
بوده که نشان میدهد از تکربه نسبتاً مناسبی بهکرهمنکد
بودهاند و عدم استفاده از چرا خودرو در ساعات شب را
نمیتوان دلیل بر بیتکربگکی آنکان دانسکت .همچنکین
نتای مطالعه شینار و همکاران نشکان داده ککه رعایکت
قوانین راهنمایی و رانندگی از جانب افراد با تح کیالت
باالتر نسبت به سایرین بیشتر بوده که با نتکای مطالعکه
حاضر هم وانی دارد [.]46
با توجه بکه اینککه در مطالعکه حاضکر اکثریکت افکراد
موردبررسی دارای تح یالت ابتدایی تا دیپلم میباشند،
لذا ممکن است سطح تح یالت پایین یککی از دالیکل
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1316  آذر و دی،5  شماره،14 دوره

مطرح در عدم استفاده شبانه از سیستم روشنایی خکودرو
 قابلذکر است که زیربنای رفتارهای پرخطکر.بوده است
 این افکراد.در رانندگی به نگرش کلی افراد وابسته است
اغلب نگرش و آگکاهی الزم را بکه غیرعکادی و پرخطکر
 آن را توجیکه نمکوده و،بودن رفتار رانندگی خود ندانسته
ً این افراد معمکوال.حتی به این توجیهات خود باور دارند
افراد دیگر یا موقعیتهکا را در بکروز ایکن رفتکار مق کر
.]24 ،23[  همیشه خود را حقبهجانب میدانند،دانسته
 علکیرغم سکالم بکودن،بر اساس نتای مطالعه حاضر
) درصد50/6( چرا های خودرو وسایل نقلیه موردمطالعه
 درصد) باز هکم در حکدود25( و داشتن برگه معاینه فنی
 درصد آنان از چرا خکودرو در طکول سکاعات شکب20
 با.استفاده ننموده و دلیل اصلی آن را فراموشی میدانند
توجه به این نکته که اکثر این افراد تا بکه حکال بکر اثکر
عدم استفاده از چرا در ساعات شبانه هیچگونه اخطار یا
 الزم اسکت،جریمهای از طر پلیس دریافت نکردهانکد
اعمال مقررات به عنوان یکی از راههای ایکاد فرهنکگ
صحیح ترافیک و ارتقای عملکرد رانندگان استفاده شود
تا با یادآوری رفتار ایمن به نوعی فراموشی افراد نسبت بکه
.آن اصالح و رخداد حوادث و سوانح ترافیکی کاهش یابد
ت ادفات ترافیکی از شایعترین حکوادث بکوده ککه در
کشور ما بهصورت یک معضل سیسکتم ایمنکی ترافیکک
 اصالح رفتارهکای راننکدگی در.برای جامعه مطرح است
رانندگان تاکسکی میتوانکد تکأثیر مطلکوبی بکر ککاهش
 بکا توجکه بکه اینککه در.ت ادفات رانندگی داشته باشکد
رانندگان موردمطالعه دلیل اصلی عدم استفاده از سیستم
 ایکاد یک فرآیند سکازمان،روشنایی فراموشی ذکر شده
،یافته برای آموزش راننکدگی ایمکن و طراحکی ب کری
 تمرککز بکر،ترغیبکنندگی و ماندگاری در ذهکن افکراد
راننککدگی و رفتارهککای ترافیکککی ایمککن را در راننککدگان
افککزایش داده و اعمککال مقککررات و قککوانین تنبیهککی و
تشویقی به موقع و مناسب در کنکار آن بکه بکه ارتقکای
.عملکرد ایمن رانندگان کمک خواهد نمود
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Abstract
Background and aims: Taxi drivers are a large group of professional drivers, who spend so
much time in driving. Considering traffic collisions as one of the failures of Traffic Safety
System in the country, modification of improper driving behaviors of this group can result
in a significant decrease in accidents.
Methods: This analytical-descriptive study was conducted on 245 taxi drivers in 2013. A
questionnaire was used to collect data in two sections: demographic information and reasons
for not using the automobile lighting system at night. The content validity of the
questionnaire was confirmed by the experts and professors’ comments and its reliability was
confirmed by Cronbach's coefficient alpha (0.72).
Results: It was found that 26.9% of the drivers do not turn on their automobile lighting
system over night. Most in main squares of the city (46.2%). Forgetfulness in turning car’s
lights (14.28%) and depreciation on car lights (13.06%) were the major reasons. Moreover,
a significant relationship was observed among variables like working in taxi driving as the
main occupation (p= 0.0001), lack of receiving warning from passengers (p= 0.0001), the
level of education (p= 0.012) and lack of using automobile lighting system.
Conclusion: Considering that forgetfulness was the main reason for not using the lighting
system and the fact that most of the drivers had received no warning or fine from police for
not using lights at night, it is essential to use appropriate training and exertion of regulations
to create correct culture of traffic and improve driver performance.
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