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 يرانندگان تاكس يها، نگرش و رفتارها دگاهيد تعيين

 ييك مداخله رفتار يگام اول در طراح ؛اسوجيشهر 

  ياجتماع يبر بازارياب يمبتن
 

  ،1، سجاد كوهگرد1يه نصيري، راض1راد يعابد يعل، *2محسن شمس، 1نيا يعتيقه شريصد، 1يسخاوت محمد، 1يملك يمصطف

 3محمد فرارويي ،1يشهناز زمان، 1ي، فاطمه كاظم1محمد جواد اكاران

  
المت، دانشگاه علوم بر س مؤثر يمركز تحقيقات عوامل اجتماع2 ران،ياسوج، اي ،دانشگاه علوم پزشكي ياسوج ،ييقات دانشجويته تحقيكم 1

   رانيراز، ايراز، شيش ي، دانشگاه علوم پزشكرازيدز شيا قاتيمركز تحق3رانياسوج، اي ،پزشكي ياسوج

  

   16/9/1392 :تاريخ پذيرش                 5/2/1392 :تاريخ دريافت
  

  

  دهيچك

 اوليـه مداخلـه   و تعيـين ايـده   تبط با رفتـار رشناسايي و تحليل عوامل م بدون مخاطبان نظرات بر يمبتن مداخالت يطراح :نه و هدفيزم

  .بود اسوجشهر ي يرانندگان تاكس يها، نگرش و رفتارها دگاهين ديين مطالعه تعيهدف ا . ميسر نيست

  

 ييفـ مطالعه ك .اسوج انجام شديشهر  يخط يرانندگان تاكس ياست كه بر رو يفيو ك يمشامل دو بخش ك ين پژوهش مقطعيا :يبررسروش 

شـامل سـنجش نگـرش و     يمـ و پيمايش ك در قالب دو گروه ينفر از رانندگان تاكس 16 متمركز با يروش بحث گروه باو  يپديدارشناس از نوع 

 هـا  داده .انجام شـد  نفر راننده 260 يبرا ستيبا چك ل يخطرناك حين رانندگ ياز پرسشنامه، و ثبت رفتارها استفاده با يود گزارشخ يرفتارها

  .ل شدنديه و تحليتجز يو تحليل يتوصيف يآماره ها با

  

 يـا  هميشه كه كردند اعالم آنها درصد 80 از بيش .داشتند مناسب نگرش ،يخطرناك رانندگ يرفتارهااجتناب  رانندگان نسبت بهاكثر  :ها افتهي

 خطرنـاك مربـوط   رفتار يبيشترين فراوان كه مشاهده رفتارها مشخص كرد. كنند يم اجتناب يرانندگ خطرناك يرفتارها انجام از اوقات بيشتر

 يشـد و راهكارهـا   يدسته بند مزيرت يو تعداد ياصل تم در چهار متمركز يگروه يج بحث هاينتا. استر يدر طول مس يمنيا كمربند نبستن به

نظـارت بيشـتر پلـيس بـر      ،ابان هاياصالح وضع خ مداوم، يآموزش جلسات يبرگزار ،يخطرناك رانندگ يكاهش رفتارها يبرا يعمده پيشنهاد

  .بود يثيرگذار بر رانندگان تاكسأت افرادعنوان  به وطخط اناز سرپرست استفاده و آنها يرانندگ

  

براسـاس  راننـدگان   يهـا  گـروه انتخـاب  راننـدگان و  يهـا  نظـرات و ديـدگاه   توجه به ،يرانندگ خطرناك شايع تر يرهاتعيين رفتا :يريگ جهينت

  .به دنبال داشته باشد يخطرناك رانندگ يكاهش رفتارها يمداخالت را برا ياثربخش تواند يمثيرگذار بر رفتار آنها، أت يمعيارها

  

   ياجتماع ي، بازاريابي، نگرش، رانندگان تاكسيطرناك رانندگخ يرفتارها، يپژوهش تكوين :يديكل يها واژه

  

   بر سالمت مؤثر يقات عوامل اجتماعيمركز تحق، دانشكده بهداشت، يزشكپاسوج، دانشگاه علوم يدكتر محسن شمس، :نويسنده مسؤل*

 Email: moshaisf@yahoo.com 
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  مقدمه

 كل مـوارد  از درصد 1/2علت  2002 سال در  

 از ناشــي هــاي مــرگ از درصــد 23و در جهــان مــرگ

ــات ــدگي تصــادفات  زا ناشــي صــدمات را جراح  رانن

 سـال  تـا شد كه بيني  يشپبراساس آن و  داد يمتشكيل 

 درصـد  65 تـا اين حوادث  از ناشيمرگ  ميزان ،2020

 مـد آدر بـا  كشـورهاي  در درصد 80 تا و جهانكل  در

مـد   آبـا در  يدر كشـورها يابد و  افزايش متوسط يا كم

 يمـال  هزينـه همـين منبـع    .م شـود كـ  درصـد  30تا باال

 ميليـارد  518 بـه  نزديكرا  جهان در اي جاده تصادفات

  .)1(است يكه رقم قابل توجهاست  زده تخمين دالر

ون سـال  يـ ليم 3/1سـاالنه   يتصادفات راننـدگ  

 رفتـه  دسـت  از هاي لسا وكند  يمايرانيان را تلف  عمر

 قلبـي  هاي يماريب از ناشيو مير  مرگ ازاز آن،  يناش

، 1385 ســال در. )2(اســت بيشــتر ســرطان و عروقــي

 از ناشــي غيرمســتقيم و مســتقيم هــاي زينــهه مجمــوع

 ميليـارد  هـزار  6 بـر  بـالغ  كشور در يرانندگ تصادفات

 ناخـالص  توليد تقريبي مقدار به توجه با كه تومان بود

 از بيش كه شود يم مشخص سال، آن در كشور داخلي

 بين از آن اثر در كشور داخلي الصناخ توليد درصد 5

بـه   يتصـادفات راننـدگ   اهميت و بزرگي .)3(است رفته

توجـه   ،رانيـ ا كشور در سالمت مهم معضلعنوان يك 

 حوادث اين بروز از پيشگيري براي مناسب اقدامات به

ــوع حــوادث . ســاخته اســت يضــرور را ــن ن ــل اي  قاب

 دنبــال رفتارهــاي بــه آنهــا اكثــر و هســتند پيشــگيري

 از ييكـ ن رفتارهـا  يـ ا). 4(دهـد  يمـ رخ  رانندگي طرپرخ

 يحتـ  و اسـت  يراننـدگ  تصادفات بروز در مهم عوامل

. )5(شـود  يمـ محسوب  ياصل امل، عموارد يبسيار در

 يبـرا  راه صرفه تـرين  به توان گفت يمبه اين ترتيب، 

رفتارهـايي   چنـين  ميزان از كاستن حوادث، اين كاهش

  .)4(است

 خطرنـاك  يرفتارها الحاص يها برا اكثر برنامه

 اجـرا  و يطراحـ  كارشناسان براساس نظرات ،يرانندگ

 مخاطـب  هگـرو  و نظـرات  ها ديدگاه به كمتر و شود يم

 هـاي  طراحي برنامه در ديگر، عبارت به .شود يم توجه

سرنشينان  و رانندگان يبرا خطرناك رفتارهاي اصالح

 عابران و سواران دوچرخه و موتورسيكلت خودروها،

 شـده  پرداختـه  محـوري  مخاطـب  اصل  به كمتر ،پياده

اسـاس ديـدگاه    از الگوهاي رفتـاري كـه بـر    ييك .است

 ياجتماع يشده است، بازارياب يطراح يمخاطب محور

 يبـرا  اجبـار  و مـوزش دو رويكـرد آ  كنار دراست كه 

ــار اجتمــاع  در .)5(شــود يمــپيشــنهاد  يتغييــر در رفت

 و اه هخواست ،ها ديدگاه محوريت با اجتماعي، بازاريابي

ــاي ــب نيازه ــا و مخاط ــك ب ــول كم ــاي روش و اص  ه

 رفتارهاي و ها ايده تا شود يم تجاري، تالش بازاريابي

 يبرامخاطب  يا و شود منتقل مخاطب گروه به مطلوب

 ترغيـب  خـاص  ايـده  يـك  به توجه يا و رفتار يك انجام

 يـا  محصـول  توليد بر ياجتماع يبازارياب اساس .شود

 كه است مخاطب يها خواسته و نياز اب متناسب مداخله

 رفتـار  يغيرمـاد  و يمـاد  يهـا  هزينه گرفتن نظر در با

 مداخلـه  يا محصول عرضه مناسب يها مكان در هدف،

 بـا  نيـاز  تداوم و محصول آن به نياز ايجاد نهايت در و

 هيـ ارا هـدف  گـروه  بـه  مختلـف  يهـا  روش از استفاده

 محصول، ؛شامل كه فوق چهارگانه ياجزا ).5(شود يم

 مـداخالت  يطراحـ  اسـاس  اسـت،  ترويج و مكان قيمت،

گـام  . شـود  يمـ  شـامل  را ياجتماع يبازارياب بر يمبتن
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 يبـر مبنـا   يمداخالت اثـربخش رفتـار   ياول در طراح

، يرانندگ خطرناك يرفتارها اصالحاين الگو و با هدف 

  . مرتبط با برنامه است هدف يها روهشناخت گ

هـا، نظـرات،    ديـدگاه  از مطالعه، اطالع اين هدف

 به اسوجيشهر  تاكسي رانندگان يها و رفتارها نگرش

است تـا   شهر اي حرفه رانندگان از بزرگي گروه عنوان

ــا  ــاييب ــل شناس ــا داده و تحلي ــع يه ــده،  يآور جم ش

 اثـربخش  مـداخالت  يطراح يبرا مناسبهاي پيشنهادا

ايـن  . ه شـود يـ ارا آنـان  ينيازها و ها خواسته بر يمبتن

 و تحليل رانندگان شناخت يتواند الگويي برا يممطالعه 

 مداخالت ياجرا و يطراح در آن نتايجكند و از  يمعرف

 يبازاريــاب بــر يمبتنــ ياهــ برنامــه ويــژه بــه ،يرفتــار

  . استفاده شود ياجتماع

  

  يبررسروش 

و   يمـ دو بخـش ك شـامل   يمقطعـ پژوهش اين 

در شـهر   يخطـ  يرانندگان تاكس يكه بر رو بود يفيك

در  يداليل انتخـاب راننـدگان تاكسـ    .انجام شد ياسوج

اين پژوهش، سـهم قابـل توجـه آنـان در حمـل و نقـل       

 ياز تصادفات راننـدگ  يدر بسيار ي، نقش آفرينيشهر

در شـهر، حضـور تمـام     يسطح شهر، رانندگان تاكسـ 

دسترسـي   چنين امكـان  وقت آنان در پشت فرمان و هم

ز راننـدگان،  از بـين ايـن گـروه ا   . ودتر به آنان بـ  آسان

مقصــد آنــان در  و مبــدأ كــه يخطــ يتاكســ راننــدگان

تـر اســت،   مشـخص  يگردشـ  يهـا  يمقايسـه بـا تاكسـ   

  . بودند يانتخاب بهتر

 رفتار و نگرش از اطالع يبرا يش كميمايدر پ

 شــهر يتاكسـ  راننــدگان يا همشــاهد و يخودگزارشـ 

پايـايي  و  روايي كه يو چك ليست پرسشنامه از اسوجي

 د شـده، يـ يأشـهر تهـران ت   1387سـال   همطالعها در آن

 يخودگزارشـ  رفتـار  و نگرش سنجش. )6(استفاده شد

 ثبـت و  شـاهده مبا كمك پرسشنامه و  يتاكس رانندگان

ليسـت   چـك با استفاده از  يرانندگ خطرناك يرفتارها

اطالعـات   بخـش  سه ؛شامل پرسشنامه. صورت گرفت

 ليسـت  چـك و  آيـتم  36در و رفتـار  و نگرش ،يجمعيت

 بـا  نيـز  يتاكس رانندگان يا مشاهده يرفتارها يبررس

 ماننــد رفتارهــايي ليســت، چــك .، انجــام شــدآيــتم 11

 تلفـن  ، استفاده ازيايمن كمربند عدم استفاده از استفاده

ــراه، ــر غيرمجــاز، ســبقت غيرمجــاز، ســرعت هم  تغيي

 بـا  مناسـب  فاصله عدم رعايت ،يرانندگ مسير يناگهان

 حركــات نجــاما چــپ و بــه انحــراف جلــويي، خــودرو

   .شد يم شامل را زيگزاگ و مارپيچ

ــه،  در  ــايج محاســبه حجــم نمون ــژوهشاز نت  پ

ــابه ــه  يمش ــك ــداخالت آموزشــي در اصــالح  أت ثير م

را در راننـدگان تاكسـي    يخطرنـاك راننـدگ   يرفتارها

در ايـن پـژوهش،   . داده، استفاده شد نشانشهر تهران 

درصــد انجــام رفتــار باعــث شــد تــا  يمداخلــه رفتــار

عدم رعايت فاصله  يهدف برنامه يعن يناك رانندگخطر

بـا توجـه   ). 7(درصد كاهش يابد 31، يدگدر رانن يطول

درصـد بـراي    68به موارد فوق و درنظر گـرفتن عـدد   

درصـدي در ايـن    31و ميـزان تغييـر   اين رفتار  شيوع

اخـتالف را بـا   ايـن  كـه   بود رفتار، حجم نمونه اي نياز

ــا و  درصــد 5ه و در ســطح اشــتبا درصــد 80تــوان  ب

 حجـم نمونـه  اين . تشخيص دهد درصد 5خطاي معيار 

بـه صـورت    يشد و رانندگان تاكسـ تعيين  260معاول 

و براساس تعداد رانندگان در هر خط انتخاب  يتصادف
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پرسشگران آمـوزش ديـده    يحضور جعهامر با. شدند

مــورد نظــر  يهــا دادهمنتخــب،  يتاكســ راننــدگان، بــه

ســواد  ســطح كـه  يمــوارد در تنهـا  و شــد يآور جمـع 

 افـراد  نبـود،  يكـاف  پرسشـنامه  تكميـل  يبـرا  رانندگان

 رسشـنامه پ درها   پاسخ پرسش و ثبت ديده به آموزش

 تكميـــل فرآينـــد اتمـــام از پـــس. كردنـــد يمـــ اقـــدام

كـه از بـين    يديگـر  ديـده  آمـوزش  افراد ا،ه پرسشنامه

  يمبهداشــت عمــو يدانشــجويان تــرم آخــر كارشناســ

 رفتـار  ليسـت  چـك  تكميـل  يبـرا  انتخاب شـده بودنـد،  

 بـه  يتاكسـ  شـدن بـه   سوار با گروه اين .شدند انتخاب

مسـير،   طول تمام در راننده با يهمراه و مسافر عنوان

 مبـدأ  ،يتاكس نوع و شماره ثبت با راننده، چشم از دور

 را شـده  خواسته موارد يبررس زمان خط و مقصد و

 خطرنـاك  يرفتارهـا  يواقعـ  وضـعيت  تـا  كردنـد  ثبـت 

قـرار   يارزيـاب  مـورد  هـدف  گـروه  بـين  در را يانندگر

 يتكـرار  مشاهده موارد مكاناال يحت كه اين يبرا .دهند

 گـردد،  تكميل ليست چك يك يتاكس هر يبرا  و نباشد

 را خـودرو  شـماره  تا شد خواسته مشاهده كنندگان از

 فرآينـد  در .كننـد  ليسـت يادداشـت   چـك  يبـاال  در نيز

 مشـاهده  ، زمـان يننـدگ را خطرناك يرفتارها مشاهده

تا  بود شده تعيين عصر 7 تا صبح 8 از رانندگان رفتار

 تـأثير  نتـايج  بـر  غـروب  هنگـام  و صبح يابتدا ترافيك

  .نگذارد

 راننـدگان مـذكور   كليـه  يبـرا  ،يبررس اين در

عوامـل   علـت  بـه  .شـد  تكميـل  ليست چك و پرسشنامه

 بخـش  دو طـول  در راننـدگان  تغييـر  جملـه  از مختلـف 

 چـك  تكميـل  و هـا  پرسشـنامه  بـه  گويي اسخپ(پيمايش 

 همـان  اًالزامـ  پرسشـنامه  بـه  پاسخ دهندگان ،)ها ليست

 قـرار  مشـاهده  رفتارشـان مـورد   كه نبودند يرانندگان

 دادند پاسخ پرسشنامه به راننده 260 اًجمع .بود گرفته

 قـرار  مشاهده مورد راننده 259 يبرا يرانندگ رفتار و

  .گرفت

بــا اســتفاده از    شــده يآور جمــع  يهــا ادهد

ماننـد   يتوصـيف  يآمـار  يهـا  نآزموو  SPSSافزار  نرم

 يكامجـذور ماننـد   يو تحليلـ ميانگين و انحراف معيار، 

 يمتغيرهـا  يبـرا  يو آزمـون تـ   يكيف يمتغيرها يبرا

  .ندشد تحليله و يتجز  يمك

از  يفــيدر بخــش ك هــا داده يآور جمــع يبــرا 

حث جلسات ب. استفاده شد گروهي متمركز روش بحث

ــين    ــب از ب ــراد منتخ ــا حضــور اف ــز ب ــي متمرك  گروه

شـهر   رانـي  هاي خطي خطوط تاكسـي  رانندگان تاكسي

  يمفهرســت اســا بــا اســتفاده از .برگــزار شــد اســوجي

مختلـف شــهر  رانـي منــاطق   راننـدگان خطـوط تاكســي  

نفـر   47،  ساده تصادفي يريگ روش نمونه و بااسوج ي

يم شدند تـا  تقس در چهار گروه انتخاب و راننده تاكسي

 يحداكثر افراد از نظر استاندارد جلسـات بحـث گروهـ   

نفـر در سـه جلسـه     16ان تنها ين ميكه از ا تأمين شود

با مديريت جلسات بحث گروهي متمركز . حاضر شدند

 در محـل دانشـكده  نويسنده مسئول مقالـه   يو هماهنگ

و در دو هفتـه   اسـوج يبهداشت دانشگاه علوم پزشـكي  

سـاعت بـه    2تـا   5/1 بين جلسه هر. شدمتوالي برگزار

و پس از بيان اهـداف   بحث قبل از شروع. طول انجاميد

براي شـركت   در هر جلسه، از رضايت شركت كنندگان

 در جلسه اطمينان حاصل شد و تأكيد شـد كـه شـركت   

در جلسه اختياري است و اگر كسي احساس كـرد كـه   

تواند جلسـه را تـرك    يمادامه حضور ندارد،  تمايلي به
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راننـدگان شـركت    به هـر يـك از  در پايان جلسه . نمايد

راننـدگي پرداخـت    كننده مبلغي معادل دو سـاعت كـار  

عالوه بـر اداره كننـده، در تمـام جلسـات دو نفـر      . شد

حضـور داشـتند كـه مطالـب محـوري       يادداشت بردار

را  شـركت كننـدگان    يمـ بحث و نحوه ارتباطات غيركال

ر زمينـه يادداشـت   ايـن دو نفـر د  . كردنـد  يميادداشت 

جلسات بحث گروهي متمركز آموزش ديده  برداري در

جلسات پـس از كسـب اجـازه از     هاي تمام بحث. بودند

بالفاصله پس . شد شركت كنندگان بر روي نوار ضبط

بردار به نوارهـاي   از اتمام هر جلسه، دو نفر يادداشت

اطالعات  .ضبط شده گوش دادند و يادداشت برداشتند

بـراي  . ر گروه به صورت مجزا تحليل شـد مربوط به ه

ها خوانده شد و با تعيين  گروه، چندين بار يادداشت هر

نظـرات آنـان در زمينـه موضـوعات از      پنج تم اصـلي، 

سپس . آماده تحليل شد پيش تعيين شده، دسته بندي و

عناصـر   هاي مربوط به هر گروه بـا هـم مقايسـه و    تم

  .مشترك در تم ها استخراج گرديد

  

  ها تهافي

ها در  ليست چك و پرسشنامه تحليل نتايج

 ؛خالصه شده است زير يهامحور

 و نگرشسنجش  ؛مطالعه  يمبخش ك ـ الف

 يخودگزارش يهارفتار

در بين  رانندگان پاسخ دهنده به پرسشنامه،   

به ترتيب مربوط به گروه  يبيشترين و كمترين فراوان

 اختصاص سال و باالتر 50 و 20- 34 يسن يها

را  يوانن فرايشتريب پلميدر سطح دالت يتحص .شتدا

 از را فراواني بيشترين ديپرا. به خود اختصاص داد

از  الـــس 5 ـ10 رانندگان كثرا .داشت تاكسي نوع نظر

 سابقه نظر از .گذشت يم آنها يزمان شروع رانندگ

 كمتر از رانندگان اسوج، اكثريدر شهر  يتاكس يرانندگ

 يبررس. ه اين كار بودندكه مشغول ب بود سال 5

 روز طول در يرانندگ به اشتغال ساعت تعداد وضعيت

در  ساعتهشت  بيش از رانندگان اكثر كه داد نشان

  . هستند خود يتاكس با رانندگي بهروز، مشغول 

 20 شامل پرسشنامه ينگرش سؤاالت بخش  

 منافع و ها ينگران گرفتن نظر در با كه بود سؤال

 شده يطراح يرانندگ درست يارهارفت اتخاذ از حاصل

ن امتيازات كسب شده از مجموع اين يانگيم. بود

 يمطلوب نسبتاً نگرش رانندگانسئواالت نشان داد كه 

  .دارند يرانندگ خطرناك رفتار به نسبت

 واستهاز رانندگان خ كه يسؤاالتپاسخ به  در

را  خود رانندگي يهارفتاروضعيت  تا ه بودشد

و  مطلوب يتصويرد كه آنان مشخص ش گزارش كنند،

 به ،از خود دارند خطرناك يرفتارها ميزان نيكمتربا 

 كه كردند اعالم رانندگان درصد 80 از بيش كه يطور

 خطرناك يرفتارها انجام از بيشتر اوقات يا هميشه

 از يبرخ يبرا اين ميزان. كنند يم اجتناب يرانندگ

چ يمارپرمجاز، انجام حركات يسبقت غ جمله از رفتارها

 يحت ريمس ير ناگهانييگزاگ، انحراف به چپ و تغيو ز

   .رسد يم هم درصد 95 يباال به

سـن،  ( يجمعيتـ  يهـا متغيرارتباط بين  يبررس

از زمان گرفتن  يرانندگ سابقه خودرو، نوع تحصيالت،

 و اسـوج يشـهر  در  يتاكسـ  يرانندگ سابقه نامه،يگواه

وجـود  نشـانگر   )روز در يتاكس يرانندگ ساعت تعداد

دار بين نگرش بـا تحصـيالت راننـدگان و     يارتباط معن
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 بـه عـالوه، هـم نگـرش و هـم رفتـار      . نوع خودرو بود

روز  در يتاكسـ  يرانندگ ساعات با تعداد يخودگزارش

  .)1جدول)(>05/0p(داشتند يدار يارتباط معن

 ارــــرفتسنجش  ؛مطالعه  يـــــــمبخش ك ـ ب

  يرانندگان تاكس در يا مشاهده

 رانندگي خطرناك فتارهاير مشاهده ليست چك

 مشخصـات  آن، اول بخـش  در كه بخش بود دو يدارا

 زمـان  خـودرو،  نـوع  مقصد خط، و مبدأ شامل يتاكس

 در بخـش  و بـود  شـده  قيـد  خودرو شماره و مشاهده

 در شـايع  راننـدگي  خطرناك رفتارهاي مصاديق دوم،

 كمربنـد  از اسـتفاده  عـدم  ؛شامل تاكسي، بين رانندگان

 سبقت غيرمجاز، سرعت همراه، تلفن از يمني، استفادها

 رعايـت  عـدم  راننـدگي،  مسير تغيير ناگهاني غيرمجاز،

چـپ و   بـه  جلـويي، انحـراف   خـودرو  با مناسب فاصله

 شـده  بيـان  زيگـزاگ،  مـارپيچ و  حركات انجام باالخره

 متـون  بررسـي  خطرنـاك، حاصـل   يرفتارها اين .بود

اصـالح   حـوزه  در شـده  انجـام  هـاي  پـژوهش  و  يمـ عل

 كارشناســـان نظـــر راننـــدگي، خطرنـــاك رفتارهـــاي

 و ترافيك و نقل و حمل و رانندگي، راهنمايي هاي هحوز

 تعدادي از آن براي تكميل. دبو رانندگي نامه آيين مفاد

 مسافر عنوان به كه شد استفاده ديده آموزش افراد از

 همـراه  راننـده  بـا  را تمام مسير و شدند يتاكس سوار

 يرفتار ليست چك راننده 259 يبرا مجموع، در .بودند

 عصـر  7 تا صبح 8 مشاهده، يزمان فاصله .شد تكميل

 ،يانرتاكسي مسئوالن سازمان گفته به بنا كه شد تعيين

 خطـوط بـود و   در يتاكسـ  رانندگان كار معمول زمان

 بـر اسـاس   راننـدگان  در يراننـدگ  خطرناك يرفتارها

 4 تـا  12 ر،ظهـ  12 تـا  8 بخـش  سـه  بـه  مشاهده زمان

 مـوارد  بيشـترين . شد تقسيم عصر 7 تا 4 بعدازظهر و

شـد و   ظهـر انجـام   از بعد 4ـ7ساعات  بين در مشاهده

خـودروي   بـه  مربوط مشاهده موارد فراواني بيشترين

 يراننـدگ  خطرنـاك  يرفتارهـا  يكلـ  يبررس. بود ديپرا

بيشـترين   ن راننـدگان، يب در كه داد نشان شده مشاهده

بسـته نگـه    بـه  مربـوط خطرنـاك   فتـار ر انجام يفراوان

ميـزان   كمتـرين  ور يدر طول مس يمنينداشتن كمربند ا

پاسخ دادن رانندگان  به مربوط رانندگي خطرناك رفتار

. )2جـدول (بودها  آن تلفن همراهبه تماس گرفته شده با 

 كيلومترسـنج  وضـعيت  يبررس اين در مهم ديگر يافته

 يبرا سنج ومتركيل به كه توجه آنجا از .بود خودروها

 حركـت  در حـين  هـا  يتاكسـ  سرعت وضعيت مشاهده

 كل درصد 4/32 در حدود شد، يم محسوب كار اساس

  .بود خراب كيلومترسنج شده، موارد مشاهده

 يگروه يها نتايج بحث ؛مطالعه يبخش كيف ـ پ

  متمركز

قبل از شروع بحث اصلي، از شـركت كننـدگان   

ت راننـدگي  خود را دربـاره وضـعي   نظر تا خواسته شد

شــركت اكثريــت  قريبــاًت .بيــان كننــد اســوجيدر شــهر 

وضـعيت راننـدگي در    كنندگان اتفاق نظـر داشـتند كـه   

از شـركت كننـدگان   سپس . مطلوب نيست اسوجيشهر 

آمـدن   در بـه وجـود   يكه رانندگان تاكس يدرباره نقش

  . دارند، سؤال شد اسوجينامطلوب  ياين وضع رانندگ

 يرفتارهـا  انجـام  گان،راننـد  از يابتدا برخ در

 انكـار  را يتاكسـ  رانندگان لهيبه وس يرانندگ خطرناك

 به" :به زبان آورد رانندگان از ييك را جمله اين. كردند

 بهتـر  يشخص لياتومب راننده از يتاكس راننده من نظر
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 و تواننـد  يمـ ن يراننـدگان تاكسـ   چون .كند يم يرانندگ

  ".دكنن يرانندگ بد كه ندارند را حق نيا ديشا

 وجود كنندگان شركت از ياريبحث بس ادامه با

 را يتاكس رانندگان بين در يرانندگ خطرناك يرفتارها

 :بود رانندگان از ديگر ييك به متعلق جمله اين .رفتنديپذ

نم كارمند يب يم يوقت ،است يمن كه شغلم رانندگ "

 يعصبان ،كند يممن مسافر سوار  يفالن اداره جلو

 يشود رفتارها يموع باعث ن موضيشوم و هم يم

. رمجاز انجام دهميمثل سبقت غ يخطرناك رانندگ

ستم اشكال دارد و مشكل فقط مربوط ين كل سيبنابرا

 معتقد كنندگان شركت. "ستين يبه رانندگان تاكس

 عنوان به رانندگان از يگروه است قرار اگر كه بودند

 گروه آن باشند، مطرح رانندگان ساير براي الگو

  . هستند يتاكس انرانندگ

بـه  " پاسخ شركت كنندگان به ايـن سـئوال كـه   

خطرنـاك   رفتارهـا در هنگـام راننـدگي    نظر شما كـدام 

انـواع   يبـه خـوب   آنـان،  نشـان داد كـه بيشـتر    "است ؟

مـواردي   .شـناختند  يمـ خطرناك رانندگي را  يرفتارها

آنها را جـزو رفتارهـاي خطرنـاك     ،شركت كنندگان كه

راننـدگي در حالـت    ؛ارت بودند ازعب رانندگي نام بردند

ــير   ــاني مس ــر ناگه ــبقت   عصــبانيت، تغيي ــدگي، س رانن

حركــت مــارپيچ، عــدم  ســرعت غيرمجــاز، غيرمجــاز،

رعايت فاصله طولي بـا ديگـر خودروهـا، انحـراف بـه      

در بـين   .چپ، صحبت با تلفن همراه در حـين راننـدگي  

 هم بودند كه اعتقاد داشتند بـه  يشركت كنندگان، افراد

فتارهاي خطرناك رانندگي كـه در همـه راننـدگان    جز ر

رفتارهـاي خطرنـاكي هـم هسـتند كـه       شـود،  يمـ ديده 

توقـف  . تاكسي اسـت  بيشتر مخصوص گروه رانندگان

 توقف در وسط خيابـان بـراي پيـاده و سـوار    و  دوبله

ــوع  ــن ن ــردن مســافر از اي ــود ك ــا ب ســپس از  .رفتاره

 ايرانندگان خواسـته شـد تـا از داليـل انجـام رفتارهـ      

خطرناك رانندگي در بين رانندگان بـه ويـژه راننـدگان    

نظـرات بيـان شـده در جلسـات     . بگوينـد  تاكسي سخن

  ؛ اند بندي شده دسته يدر دو محوراصل يبحث گروه

ــ1 ــل  ـ ــارعل ــام  ؛يرفت ــدگان در تم شــركت كنن

قبـل از گـرفتن    ها از آموزش ناكافي به راننـدگان  هگرو

ر از راننـدگان نظـ   يكي. بودند يشاك يگواهينامه رانندگ

گــرفتن گواهينامــه  "قــبال" :خــود را چنــين بيــان كــرد

ن اشـتباه  يتـر  با كوچـك آن موقع  .بود تر از حاال سخت

 6بعـد از  . افتـاد  يمـ ق يماه به تعو 6نامه  يگرفتن گواه

شــركت كننــده  ".ميــداد يمــد دوبــاره امتحــان يــمــاه با

ــر ــن يديگ ــر داد ز ي ــين نظ ــبال" :چن ــرا "ق ــرفتن  يب گ

ــيگواه ــه بانام ــشــب  3د ســاعت ي ــ يم ــت يرفت م و نوب

 يخيلـ  ناال يكردند ول يم يريگ سخت يخيل. ميگرفت يم

 هم كنندگان شركت از ديگر ييك اعتراض ".هراحت شد

 طـرح  در يتاكسـ  گمـاردن راننـدگان   كـار  بـه  روند به

 نحـوه  ازآنـان  . بـود  يا كرايـه  يها يسوار يسامانده

 يتراننـدگي رضـا   متخلفـان  مـورد  در قـانون  اعمـال 

 قـانون  كه اين وجود با داشتند اعتقاد برخيو  نداشتند

 اجـرا  كامـل  قـوانين  ايـن  ولي دارد، وجود كافي به حد

ديگر از شركت كنندگان هم به  ياعتراض يك .شوند يمن

از تخلفات  ياريده گرفتن بسيها و ناد سيبودن پل  يمبو

ن راننده اعتقاد يا. ها بود با آن ييرانندگان به علت آشنا
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 سرباز وظيفه پليس نيروهاي اكثر روزها اين ":شتدا

. ترسـد  يمر شدن با رانندگان يو  سرباز از درگ هستند

س يپلـ بهتر اسـت  . هست يمسربازان هم بواز  ياريبس

  ".شودتا مشكل حل كند  يريبه باشد و سخت گيغر

ن شـركت كننـدگان   يدر بـ : يغيررفتـار  علل ـ2

اد يـ ز ادتعـد ، اسـوج يفعلـي   هـاي  خيابـان  كـم  گنجايش

ــا ــدان خــط و  خودروه ــارك، فق ــارت پ ــ، وجــود ك ژه ي

 عنوان به يشخص ياد مسافربرهايتعداد زو  ها يتاكس

از  يكـ ي .داشـت  زيـادي  طرفـداران  ،ياساسـ  مشـكالت 

 نم كـه مـثالً  يـ ب يمـ  يوقتـ ":ن گفـت يشركت كنندگان چن

كنـد و مسـافر    يمـ مـن ترمـز    يكارمند فالن اداره جلو

دهم و سـبقت   يماز شوم و گ يم يكند عصبان يمسوار 

 يشـود رفتارهـا   يمـ ن موضـوع باعـث   يـ رم و ايـ گ يم

ت بد سـطح  يبه وضع ".ديوجود آه ب يخطرناك رانندگ

سطح  يها ياسوج از جمله كمبود خط كشي يها ابانيخ

وجـود  راستاندارد و يغ يرهايجود سرعت گابان، ويخ

از راننـدگان   يكي. اشاره شدز يمتعدد ن يدست اندازها

جا و درست پـر نكـردن    يموقع و ب يب يها نكند": گفت

اگـر مـن بخـواهم خـوب      يشود كـه حتـ   يمباعث آنها 

ا راسـت انجـام   يـ كنم نتوانم و انحراف به چپ  يرانندگ

سـر   يابـان آسـفالت نشـده شـهردار    يتـه خ  مثالً. دهم

شركت كنندگان بـه دفعـات و    ".زند يمابان را كانال يخ

 مشــكالت نقــش بــه شــكل مســتقيم و غيرمســتقيم بــه

 بي كـاري ، ساختاري و زيربنايي جامعه به ويژه تورم

از شـركت   يكـ ي. اشـاره كردنـد   يو مشكالت اقتصـاد 

آمـده   پـايين  يخيل ما ديقدرت خر" :كنندگان معتقد بود

 يموقع بازگشـت بـه خانـه حتـ     يمد تاكسآبا در .است

  ".ميخانواده خود بخر يوه برايلو ميك دوم يتوان يمن

ح وضعيت رانندگي رانندگان براي اصال نظرات

  ؛اند بندي شده در قالب اين محورها دسته اسوجي در

  آموزش درست رانندگي كردن -1

همـــه راننـــدگان آمـــوزش را بـــراي اصـــالح 

دانسـتند و اكثـر    يمـ الزم  رفتارهاي خطرناك راننـدگي 

در جامعه " :آنان با نظر يكي از رانندگان كه معتقد بو د

 انجـام نشـده   سـازي راننـدگي   كار زيادي براي فرهنگ

اكثــر شــركت كننــدگان اعتقــاد  .موافــق بودنــد ".اســت

اسوج يكه در  ياديز يكيبا وجود مشكالت تراف داشتند

آموزشي براي رانندگان تاكسـي   هيچم، يشاهد آن هست

، نظر يكي از رانندگان اين با وجود. دروجود ندا اسوجي

هستم  يسال هست كه راننده تاكس 22من  « جالب بود

مـا كـالس    يك بـار هـم بـرا   يـ  ين مـدت حتـ  يـ اما در ا

: از آنـان پيشـنهاد كـرد    ييك .اند برگزار نكرده يهيتوج

برگزار كنند و  يآموزش يما كالس ها يتوانند برا يم"

بدهند كـه   يبيترت. شركت در كالس بدهند يبه ما گواه

ايـن   ".از محسوب شوديما امت يبرا ين گواهيداشتن ا

از  يوقتـ . بـول داشـتند  ق راننـدگان همـه   اًنظر را تقريبـ 

هـا   ن كالسيدر ا آنها دهيبه عقرانندگان پرسيده شد كه 

اين پاسخ  يا هرانند داده شود، آموزش يچه چيز د يبا

برخورد با مـردم و   ةنحوبهتر است  به نظر من":را داد

من فكر . آموزش داده شود يو رانندگ يين راهنمايقوان

. سينـه پلـ  روانشناس باشد د يكنم آموزش دهنده با يم

 اگــر بخواهنــد كــالس. كنــد يمــس از زور اســتفاده يپلــ

  ".د بدون زور و اجبار باشديبا ،بگذارند
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ــ ــه نقــش مهــم   اًتقريب همــه شــركت كننــدگان ب

خصـوص راديـو و تلويزيـون در     هاي جمعي به رسانه

داشـتند، ولـي    آموزش درست رانندگي كـردن، اعتقـاد  

 ي چنيننظرات آنان حاكي از نوعي عدم رضايت از ايفا

از  يكـ ينظـر   .راديو و تلويزيـون بـود   لهيبه وسنقشي 

شـه از مشـكالت   يمـا هم  ":گونه بـود كـه   نيرانندگان ا

امده كه صدا و يش نيك بار هم پياما  ،مينال يم يرانندگ

ام يــك پيــننــده يلم پــر بيك فــيــن ياســوج بــي يمايســ

مـردم پخـش    يح برايصح يدر مورد رانندگ يبازرگان

 يش دادن زنـدگ ينمـا  "معتقـد بـود   يگريراننده د ".كند

ون يزيق تلوياو از طر يوه رانندگيخوب و ش هك رانندي

د راننـدگان  يـ به نظـر مـن با   .ثر باشدؤم يليتواند خ يم

                        در  ،كننــد يمــ يح راننــدگيوه صــحيكــه بــه شــ يتاكســ

ق قرار  يمورد تشو ياستان يها انظار عموم و در رسانه

  ".گران رانندگان باشنديد يبرا ييورند تا الگيبگ

ي و ــــ راي قوانين راهنمايــــنظارت بر اج -2

  رانندگي

 كـه  بودند اصل اين موافق كنندگان شركت اكثر

 كمتـر  راننـدگي  خطرنـاك  رفتارهـاي  بيشـتر  نظارت با

ت يدر بهبـود وضـع   دربـاره نقـش پلـيس   امـا   ،شود يم

د معتقــ يا عــده. دگاه متنــاقض داشــتنديــدو د يراننــدگ

موران أر است اگـر مـ  يپذ كه امكان يبودند كه در مواقع

مـه، از تـذكر   يه و جريـ تنب يبه جا يو رانندگ ييراهنما

بـا راننـدگان    ياستفاده كنند و با احترام و خوش اخالق

ــول  ــد، تخلفــات در حــد قابــل قب كــاهش  يبرخــورد كنن

ش تعـداد  يگر معتقد به افزايد يدر مقابل گروه. ابدي يم

ش يدر سطح شـهر، افـزا   يو رانندگ يياموران راهنمأم

مه كردن رانندگان متخلف و اعمال قاطعانـه  يدفعات جر

  .قانون بودند

فــراهم كــردن و  اصــالح وضــع خيابــان هــا-3

  امكانات مناسب براي رانندگي درست

ــي ــع   يك ــاره وض ــدگان درب ــركت كنن ت ياز ش

ن موانع ما يتر از مهم يكي": طور نظر داد نيها ا ابانيخ

ت نامناسـب  ين شهر، وضـع يدرست در ا يدگرانن يبرا

 يو سـامانده  يد درسـت مهندسـ  يها است كه با ابانيخ

ك طرفـه كـردن اكثـر    يـ  يگـر يشركت كننـده د  ".شوند

ها و استفاده  ، جمع كردن كارت پاركياصل يها ابانيخ

در جهت بهبود  يپارك ممنوع را اقدام مناسب ياز تابلو

از شـركت   ين برخيچن هم. دانست يم يت رانندگيوضع

ــهــا، ادارات، مراكــز خر كننــدگان از تمركــز بانــك د و ي

ــ  ــف در ســطح مس شــهر  ياصــل يرهايصــنوف مختل

ن يــا يمنــد بودنـد و معتقــد بودنــد كـه ســامانده   هيـ گال

تر  كيكم تراف يرهاين مراكز به مسيت و انتقال ايوضع

  . خواهد شد يت رانندگيباعث بهبود وضع

همه شركت كننـدگان موافـق بودنـد كـه وقتـي      

بــراي راننــدگي فــراهم گــردد، از  امكانــات و تســهيالت

شركت . شود يم ميزان رفتارهاي خطرناك رانندگي كم

و  يتاكسـ  يهـا  ستگاهيكنندگان معتقد بودند كه احداث ا

ــل نقلياتوبــوس، اســتفاده مــردم از وســا  و  يمه عمــوي

ــال مســافر   ــت از انتق ــه وســممانع  يافربرهامســ لهيب

ثر خواهـد  ؤح مـ يوه صـح يبـه شـ   يدر رانندگ يشخص

اگـر در  " از شـركت كننـدگان بـود    يكـ ينظـر  اين . بود

 يبرخـورد بـا مسـافربرها    يبـرا  يسطح شـهر، ارگـان  

 يرفتارهــا درصــد 90وجــود داشــته باشــد  يشخصــ
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ن شركت كنندگان يچن هم .شود يمكم  يخطرناك رانندگ

ح اشاره كردند در سط ييراهنما يبه تعداد كم چراغ ها

ها و اسـتفاده   ن چراغيش تعداد ايو معتقد بودند كه افزا

ــ   24 ــاب مس ــا در انتخ ــاعته از آن ه ــ ر يس ــه وس  لهيب

كمك كننده خواهـد   يت مقررات رانندگيرانندگان و رعا

  ".بود

  جامعه ساختاري مشكالت رفع -4

 هيارا و امعهـــج اقتصادي مشكالت مكرر بيان

 غيرقابل يواردــــــــــم در  يــــــكل هايپيشنهاد

 ها هيدادن مبلغ كراش يرانندگان مانند افزا سوي از اجرا

 قسمتي هم يمخصوص رانندگان تاكس يجاد تعاونيو ا

 توجه با كه داد اختصاص خود را به جلسات زمان از

 آنها ازبحث،  يبا موضوع اصل هاآن تناسب عدم به

   .شود يصرف نظر م

اين پرسش كه شركت كنندگان در پاسخ به 

هاي  رانندگان تاكسي براي برنامه براي ارتباط با

هايي را  چه كانال اصالح رفتارهاي خطرناك رانندگي

اكثر شركت  .دانيد؟ نظرات مختلفي داشتند يممناسب 

 كنندگان معتقد بودند كه بهترين كانال آموزشي و

اطالع رساني براي رانندگان تاكسي راديو و تلويزيون 

از شركت كنندگان در خصوص  يكينظر  .است

و و يراد " :ن گونه بوديا يجمع يها استفاده از رسانه

نه يتوانند از افراد كارشناس در زم يمون يزيتلو

خطرناك  يدعوت كنند تا در رابطه با رفتارها يرانندگ

ب هم راننده ها و هم ين ترتيبه ا. صحبت كنند يرانندگ

  ".ننديب يممردم آموزش 

ت كنندگان به بروشورها و برخي از شرك  

كه بتواند نظر رانندگان تاكسي و  يهاي كتابچه

جلب كند و روي آنها تأثير داشته  مسافران را به خود

به " :معتقد بود يكي از رانندگان. ، اشاره كردندباشد

كه  يك كتاب خوب در مورد رانندگيع ينظر من توز

د يمف يليتواند خ يمدر آن باشد  ياطالعات اساس

استفاده از تابلوهاي بزرگ نصب شده در  ".شدبا

هاي ترغيب كننده  پيام ها براي درج ها و خيابان بزرگراه

پيشنهادي  و تأثيرگذار بر رانندگان تاكسي هم كانال

 از نظر شركت كنندگان استفاده از  .ديگري بود

هاي مناسب در فضاي داخلي  حاوي پيام هاي برچسب

در بهبود  روي شيشه ها و به خصوص ماشين

  .ثر نخواهد بودؤچندان م يرانندگ يرفتارها

ر جلســات يثأاز شــركت كننــدگان بــه تــ يرخــب

در رابطــه بــا  يآموزشــ يهــا لميو پخــش فــ يآموزشــ

از راننـدگان دربـاره    يكـ ينظـر  . اشاره كردند يرانندگ

لم مسـئله  يك فـ يـ  يوقتـ  "ن بوديچن يآموزش يها لميف

و بـه آن  م يشـو  يمـ داشته باشد ما جذب آن  يآموزش

 :معتقد بـود  يگريشركت كننده د ".ميده يمبهتر گوش 

كه از مـا بخواهـد كـه صـبح      نيا يبه جا يران يكستا"

م ياعالم حضور خـود بـه آنجـا مراجعـه كنـ      يزود برا

ك برنامـه  يـ ها  رد كه صبحيدر نظر بگ ييتواند فضا يم

ــ ــرا يآموزش ــده يب ــد  رانن ــزار كن ــا برگ ــفانه أمت. ه س

  ".مل كرده استف عيضعهم  يران يتاكس

نظري كه مـورد توافـق اكثـر شـركت كننـدگان      

يكي از رانندگان باسـابقه بيـان    لهيبه وسقرار گرفت و 

هر خطي بـراي خـودش سرپرسـت خـط      "شد اين بود

 دارد كه هر سال از بـين خـود راننـدگان و بـه انتخـاب     

از بـين راننـدگان    اين افراد معموالً. شود يمآنها تعيين 

اي كـه بقيـه حرفشـان را قبـول      قهباتجربه وخوش ساب
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توانند روي رفتار ديگـران   يم شوند و يمدارند انتخاب 

رانندگان تاكسـي   چون اين افراد را خود. تأثير بگذارند

شـنوند   يمـ ، تا حد زيادي حرف آنها را"كنند يمانتخاب 

شـركت كننـدگان   . كننـد  يمـ و از رفتارهاي آنها پيروي 

نظم و كـاردان  ، مـ يجـد  يخود را فرد يسرپرست قبل

ت يچنـدان رضـا   ياز سرپرست فعلـ اما  ،كردند يمعرف

را چنـدان   يوتواننـد   يمـ ننداشته و اعـالم كردنـد كـه    

  . كنند مالقات 

  

  بحث 

 راننـدگان  از بزرگـي  گـروه  تاكسي، رانندگان  

زيادي از فعاليت  زمان كه شهر ياسوج هستند اي حرفه

 و مشـــغول هســـتند راننـــدگي بـــه را خـــود روزانـــه

 ايـن وظـايف را   درسـت  انجـام  بـراي  الزم هـاي  ليتقاب

 ايـن  در راننـدگي  رفتارهـاي  اصـالح . انـد  كسب كـرده 

 و تخلفـات  كـاهش  بـر  تـأثير مطلـوبي   تواند يم گروه،

 گـام . داشته باشد ياسوج شهر در رانندگي تصادفات

 ر اصـالح  هـاي  برنامـه  اجـراي  و طراحـي  در نخست

ــدگي، اطـــالع از نگـــرش و   فتارهـــاي خطرنـــاك راننـ

 نگـرش  و ديـدگاه  دانستن درباره .آنهاست رفتارهاي

 خود رفتاري از وضعيت آنان كه برداشتي گروه، اين

 راننـدگي، بـه   زمـان  در آنها واقعي رفتارهاي و دارند

 منجـر  آموزشـي  برنامـه  در رفتـاري  اهـداف  تعيـين 

  . شود يم
 

  اسوجيدر شهر  تاكسي رانندگان خودگزارشي رفتار و نگرش با جمعيتي متغيرهاي ارتباطسه يمقا: 1 جدول

  

سابقه رانندگي از زمان   نوع تاكسي  تحصيالت  ريمتغ

  گرفتن گواهينامه

 شهر سابقه رانندگي در

  ياسوج

تعداد ساعات رانندگي 

  در طول روز

 يدار يسطح معن  Fآماره  يدار يسطح معن  Fآماره  يدار يسطح معن  Fآماره  يدار يسطح معن  Fآماره  يدار يسطح معن  Fآماره 

  001/0  8/9  86/0  25/0  361/0  07/1  037/0  35/3  001/0  17/4  نگرش

  004/0  75/5  27/0  33/1  055/0  56/2  209/0  58/1  324/0  17/1  رفتار خود گزارشي

  

  

  اسوجيدر شهر  تاكسي رانندگان در اي مشاهده رفتارهاي كلي وضعيت سهيمقا: 2جدول 

  

  درصد  فراواني  رفتار خطرناك رانندگي

  73  189  كمربند ايمني در هنگام شروع رانندگينبستن 

  7/73  191  بسته نگه نداشتن كمربند ايمني در طول مسير

  4/12  32  تماس گرفتن با تلفن همراه

  3/7  19  پاسخ دادن به تلفن همراه

  1/42  109  در خيابان هاي اصلي لومتريك 60سرعت بيش از 

  3/9  24  در خيابان هاي فرعي لومتريك 50سرعت بيش از 

  4/49  128  سبقت غيرمجاز

  2/33  86  تغيير ناگهاني مسير

  6/48  126  عدم رعايت فاصله مناسب با خودروي جلويي

  1/15  39  انحراف به چپ

  9/23  62  انجام حركات مارپيچ و زيگزاگ
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 يبـرا  ياديـ ز يها برنامه اخير، هاي سالي در

 و يجان عوارض و يرانندگ ميزان تصادفات از كاستن

ن يـ ا .شـده اسـت   انجـام ران يـ ا كشـور  در آن يمـال 

 و كارشناسـان  نظـرات  اسـاس  بـر  هـا اكثـراً   برنامـه 

 يبسيار شواهد اًمطمئن كه است حوزه ترافيك خبرگان

 منـابع  در مـداخالت  ايـن  ياثربخشـ  تأييـد  يبـرا  هـم 

 بـه  يتوجـه كـاف   عـدم  ،اين وجود با .ددار وجود يمعل

 در يكليـد  عنصـر  عنـوان  بـه  يمحـور  مخاطب اصل

 يتغيير رفتارها در اثربخش يرفتار مداخالت يراحط

 ها برنامه نوع اين يطراح مراحل در ،ياجتماع و يفرد

 يرويكردهـا  سـالمت،  حـوزه  در .است مشاهده قابل

 و آمـوزش  كـه  وجود دارد رفتار تغيير يبرا يمختلف

 اوقـات  يگـاه  .آنهاسـت  تـرين  مهـم  يقـانون  ياجبارها

 يبـرا  .شـود  قـع وا مـؤثر  توانـد  يمن اجبار و آموزش

 به يا و گيرند يمن يفوق جا دو گروه در كه يمخاطبان

 ياجبـار  و يمداخالت آموزشـ  ياجرا و يطراح رغم

نـام   بـه   يمسـو  پابرجاسـت، رويكـرد   مشكل چنان هم

 ياجتماع يبازارياب .گردد يم مطرح ياجتماع يبازارياب

 يبرا محور، مخاطب يريز برنامه ييك الگو عنوان به

 اسـتفاده  اجبـار  و ميـان آمـوزش   هفاصـل  كـردن  پـر 

 انجام آماده كه يمخاطب يبرا الگو، دراين .)8(شود يم

 آن انجـام  ي بـرا  يتمـايل  يول است، يمشخص رفتار

 از مخاطـب  درك افـزايش  بـا  تا شود يم تالش ندارد،

 راه سـر  بـر  موجـود  موانـع  كـاهش  يا و رفتار منافع

 اساس .ببرد باال را يرفتار انجام احتمال رفتار، انجام

 مداخلـه  يـا  محصـول  توليـد  بـر  ياجتمـاع  يبازاريـاب 

 در با كه است مخاطب يها خواسته و نياز با متناسب

 هـدف،  رفتـار  يغيرماد و يماد يها هزينه گرفتن نظر

 و مداخلـه  يـا  محصول عرضه مناسب، يها ن درمكا

 بـا  نيـاز  تداوم و محصول آن به نياز ايجاد نهايت در

 هيـ ارا هـدف  گـروه  بـه  فمختل يها روش از استفاده

  .شود يم

 دادن افزايش براي تواند يم اجتماعي بازاريابي

 تغييـر  يـا  انگيـزه   يمـ فراه از موانـع،  كاسـتن  منـافع، 

 و گردد خاص استفاده رفتار يك انجام براي ها فرصت

بـا   و دارنـد  قرار رقابتي موقعيت در كه مخاطباني در

 رقيب رفتار انجام به الزم، هاي آموزش دريافت وجود

خواهـد   مـؤثر  ديـدگاه  ايـن  از اسـتفاده  دارنـد،  تمايـل 

 يالگــو كــاربرد از متعــددي هــاي نمونــه). 13(بــود

. انـد  شـده  يمعرف سالمت حوزه در ياجتماع يبازارياب

 به مبتال بيماران براي مؤثر مداخالت اجراي و طراحي

 رفتـار  ارتقـاي  و سالم تغذيه ترويج آمريكا، در ديابت

 ديگـر  و ايـدز  بيمـاري  كنتـرل  و پيشـگيري  اي، تغذيـه 

 در ماالريا به ابتال از پيشگيري ،يآميزش هاي بيماري

 چادرهـاي  از استفاده يج ترو با جهان اندميك مناطق

 كاهش سيگار، مصرف كاهش ها، شك حشره به آغشته

 و بدني تحرك افزايش مخدر،  مواد و الكل از استفاده

 از وارانس دوچرخه در ايمني كاله از استفاده ترويج

 كه بررسي در. روند  يم شمار به ها پژوهش اين جمله

 پيشـگيرانه  اقـدامات  نتـايج  يرو بـر  2004 سـال  در

 رفتارهاي ترويج شد، انجام افيكيرت حوادث با مرتبط

 اصـالح  كنـار  در اجتمـاعي  بازاريـابي  كمـك  بـا  سالم

 و نقليه وسايط مهندسي خصوصيات ارتقاي و محيط

 اثـربخش  راهكاري قانوني، اجبارهاي و قوانين وضع
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 رفتارهـاي  تغييـر  يبـرا  آن كـاربرد  و شـد  معرفـي 

 كمربنـد  از اسـتفاده  عدم باال، سرعت مانند يخطرناك

 بـا  مسـتي  حال در رانندگي نيز و ايمني كاله و ايمني

 قـرار  تأييـد  مـورد  اجتمـاعي  بازاريـابي  ديدگاه كمك

 كـه  غنا در شده انجام كيفي پژوهش نتايج .)9( گرفت

 هـا،  تاكسي رانندگان نگرش و دانش استخراج دفه با

 از اسـتفاده  نيـز  شد، انجام ها اتوبوس و ها بوس ميني

 ،ياجتماع يبازارياب اصول كمك با آموزشي هاي بسيج

 و قـانوني  اجبارهاي جمله از مداخالت ساير كنار در

 برنامـه  در). 10(دادنـد  قـرار  تأكيـد  مورد ا ر آموزش

 تصـادفات  تعـداد  كـاهش  هدف ابكه   "راه با ارزش"

 يـك  شـد،  اجـرا  فرانسـوي  جوانـان  ميان در ترافيكي

 گرفت قرار توجه مورد آموزشي رساني اطالع بسيج

 مداخله گروه در برنامه اين كه دادند نشان آن نتايج و

 تصـادف،  مـوارد  تعـداد  در يبيشـتر  كـاهش  باعـث 

 ناشي مجروح و مرگ تعداد و فوت به منجر تصادفات

 بـر  يمبتنـ  برنامـه  ياثربخشـ ). 11(اسـت  شـده  آن از

 ايمني كاله از استفاده ترويج يبرا ياجتماع يبازارياب

 صـدمات  ميـزان  كاهش و سواران دوچرخه ميان در

 در نيز ترافيكي تصادفات بروز زمان در سر به وارد

 از ييكـ  در .گرفتند قرار تأييد مورد مجزا مطالعه دو

 افـزايش  عي،اجتما بازاريابي بر مبتني يها برنامه اين

 سـه  و مداخلـه  پايان در يايمن كاله از استفاده ميزان

 هـم  دوم مطالعه در ).12(شد مشاهده آن از بعد هفته

 الگـوي  مبنـاي  بـر  اي مداخلـه  اجـراي  و طراحـي  بـا 

 دانـش  كودكـان  اسـتفاده  ميـزان  اجتمـاعي،  بازاريابي

 افـزايش  سواري دوچرخه حين در ايمني كاله از آموز

 از پيشـگيري  برنامـه ). 13(كـرد  يـدا پ يا مالحظه قابل

كمربنــد را ببنــد " عنــوان بــا تصــادف از يناشــ تلفــات

 در يمنيا كمربند بستن به كه "!يشو يمه ميوگرنه جر

 يدوسـتان اجـازه نمـ   "برنامه  و داشت توجه رانندگان

كه باعث شد  "كنند يدهند كه دوستانشان مست رانندگ

 رانندگي منع به مناسب و اطالع رساني يآموزش اميپ

 نمايد، كمك راننده دوستان لهيبه وس مستي حالت در

 يبازاريـاب  بـر  يمبتنـ  هـاي  برنامـه  از ديگر نمونه دو

 يا در مطالعـات مداخلـه   ).14(بودنـد  موفـق  اجتمـاعي 

ــ ــو  يمبتن ــر الگ ــاب يب ــاع يبازاري ــايي ياجتم ، شناس

ثر بـر  ؤها و نظرات مخاطبان دربـاره عوامـل مـ    ديدگاه

ــا ــورد يرفتاره ــاك م ــ خطرن ــر و طراح ــه  ينظ مداخل

از پژوهش را تشكيل   يمبراساس اين نظرات، بخش مه

  ).15(داد يم

 نگـرش  راننـدگان  كـه  داد نشانحاضر مطالعه 

 .دارنـد  يرانندگ خطرناك رفتار به نسبت يمطلوب نسبتاً

گونـه   نيخود را ا يرانندگ يت رفتارهايرانندگان وضع

زان ين ميمطلوب و با كمتر يريگزارش كردند كه تصو

كه مشاهده  يدر حال ،خطرناك از خود دارند يرفتارها

ن نـوع رفتارهـا   يـ ا يوع بـاال يرفتار آنان، نشـان از شـ  

 از مسـتقيم  پرسـش  رسـد  يمـ  نظر به بنابراين. داشت

 يهـا  پاسـخ  بـا  يوضـعيت رفتـار   دربـاره  راننـدگان 

 وجـود رفتـار   آنان و است بوده همراه آنان محتاطانه

  .كنند يم انكار خود يرانندگ روند در را خطرناك

نشـان   يتـ يجمع يرهاين متغيارتباط ب يبررس

ــ ــاط معن ــ يداد كــه ارتب ــا تحصــيدار ب الت ين نگــرش ب

بـه عـالوه، هـم    . رانندگان و نـوع خـودرو وجـود دارد   

 سـاعات  بـا تعـداد   يخـود گزارشـ   نگرش و هم رفتـار 

 .داشــتند يدار يروز ارتبـاط معنــ  در يتاكســ يراننـدگ 
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 يرفتارهــا وضــعيت زا يتاكســ راننــدگان گــزارش

 راننـدگان بيـان   اكثـر  كـه  داد نشـان  يرانندگ خطرناك

 خطرنـاك  يرفتارها اوقات بيشتر يا هميشه كه كردند

 مقايسه كه به يا مطالعه در .دهند يمن انجام را يرانندگ

 چـين  كشور دو در يتاكس رانندگان رفتار و ها ديدگاه

 اآمريكـ  در نشان داده شد كـه  ،پرداخته بود آمريكا و

 در راهنماها و ها دستورالعمل نقش رانندگان به بيشتر

 راننـدگان  كه يحال در توجه داشتند، تصادفات كاهش

 تكيـه  خود يفرد يها تيقابل و مهارت يرو بر يچين

 اين با وجود كرد مشخص مطالعه اين نتايج .كردند يم

كرده  گزارش مطلوب را خود رفتار يچين رانندگان كه

 64 تنهـا  كه داد نشان آنان رفتار مشاهده يول بودند،

 40 و بستند يم يايمن كمربند يچين از رانندگان درصد

 چـراغ  از خـود  مسـير  تغييـر  به هنگام آنها از درصد

ز يـ ن حاضر يدر بررس ).16( كردند يم استفاده راهنما

و   يخود گزارشـ  ين رفتارهاين تفاوت قابل توجه بيا

  .خورد يممشاهده شده به چشم 

 و بــاور و نگـرش  درك، عيتوضـ  يبررسـ 

 نشان كانادايي رانندگان در رفتار تغيير يبرا يآمادگ

 خطـر  معـرض  در از يچنـدان  درك راننـدگان  كـه  داد

 ندرت به كه بودند معتقد آنها اكثر و ندارند خود بودن

 الكـل  مصـرف  از بعـد  يـا  و راننـد  يمـ  باال سرعت با

 كـه  ندداشـت  باور آنها يمتما اًتقريب و كنند يم يرانندگ

 هـا  ه جـاد  در را يايمنـ  يراننـدگ  و راهنمـايي  قوانين

 يبررسـ  هـدف  بـا  يا مطالعه در ).17(دهد يم افزايش

 يبـا متغيرهـا   يخـود گزارشـ   يرفتارهـا  ميان رابطه

 سـن،  كه شد مشخص آمريكايي، رانندگان در يجمعيت

 سـرعت  رفتـار  بر رانندگان درآمد و تحصيالت جنس،

 راننـدگان  كه يطور به بود؛ آنان تأثيرگذار غيرمجاز

 جوانان از بيشتر رانندگان مسن مردان، از بيشتر زن

 راننـدگان بـا   از بيشـتر  پـايين  تحصـيالت  بـا  افراد و

 ر را سـرعت  يبـرا  مجـاز  محدوده باالتر، تحصيالت

 از اسـتفاده  بـر  متغيرهـا  ايـن  تـأثير  .كردند يم  عايت

 را يمشابه نتايج هم يايمن كمربند مانند يايمن وسايل

   .داد نشان

 تغييــرات  يرو بــر كــه  يديگــر مطالعــه در

 ،شـد  انجـام  سال 26 تا 21سن  از يرانندگ يرفتارها

 يراننـدگ  خطرناك يرفتارها اًغالب كه گرديد مشخص

 اين رفتـار  يسالگ 26 سن تا و هستند مردانه يرفتار

 يبررسـ  ايـن  نتيجـه  .شـوند  يمـ  تثبيـت  راننـدگان  در

 يبـرا  يگزارشـ خود يهـا  فرم از آن كه در كوهورت

 از بعد يرانندگ مانند يخطرناك رانندگ يرفتارها بيان

 مصـرف  بعـد از  يراننـدگ  باال، سرعت الكل، مصرف

 يسـن  گـروه  در ماجراجويانـه  يرفتارها مخدر، مواد

 و شد انجام نيوزيلند در شده متولد افراد از يمشخص

 رفتـار  نظـر  از يسالگ 26 و 21، 18 يزمان مقاطع در

 يكلـ  طـور  بـه  داد كـه  نشـان ، شـدند  مطالعه يرانندگ

 در يرانندگ خطرناك يرفتارها در يتوجه قابل كاهش

). 17(افتـد  يم اتفاق يسالگ 26 و 21 بين يزمان فاصله

 انجام ينروژ رانندگان يرو بر كه نيز يمطالعه ديگر

 يايمنـ  موضـوعات  به نسبت كه نگرش داد نشان شد

 يفتارهار ويژه به ،يرانندگ يرفتارها يرو بر ترافيك

 تـأثير  ،يراننـدگ  در مجاز سرعت و قوانين از يپيرو

  ).19(گذارد يم

ن يدر بـ  يخطرناك رانندگ يمشاهده رفتارها  

خطرنـاك بسـته نگـه     يرانندگان نشان داد كه رفتارها

نبسـتن كمربنـد    ر،يدر طـول مسـ   يمنينداشتن كمربند ا
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رمجاز و عدم يسبقت غ ،يدر هنگام شروع رانندگ يمنيا

ع تـر از  يشـا  ييجلو يصله مناسب با خودروت فايرعا

 خـوب  وضـعيت  و مطلوب نگرش  .ر رفتارهاستيسا

 يرفتارها از يرانندگان تاكس يگزارش خود يرفتارها

 بـا  آشـكار  تنـاقض  در كـه  خـود  يخطرنـاك راننـدگ  

 داد نشـان  است، آنان در رفتارها اين يواقع وضعيت

 يرفتارهـا  از مخاطب گروه يكاف رغم شناخت به كه

 وفـور  به رفتارها اين انجام آن، يپيامدها و رناكخط

 و يآگاه دانش و نقص جز به يعوامل و شود يم ديده

 .شود يم رفتارها اين انجام باعث مطلوب نگرش فقدان

مناسـب، بهتـر    يفـ يرسد با انجام مطالعات ك يمبه نظر 

را  يخطرنــاك راننــدگ يل انجــام رفتارهــايــبتــوان دال

و   يمـ م قرار دادن اطالعات كاستخراج كرد و از كنار ه

ر جوامـع، برنامـه   يسا يها با استفاده از تجربه و يفيك

ن منظـور  يبه همـ  .كرد ياثربخش را طراح ر رفتارييتغ

  .و اجرا شد يزير برنامه يفيمطالعه ك

 يبـرا  لومترسـنج يك بـه  كـه توجـه   آنجـا  از  

 حركـت  نيدر حـ  هـا  يتاكس سرعت تيوضع مشاهده

نشان داد كـه   ين بررسيا ،شد يم محسوب كار اساس

 لـومتر يك از كل مـوارد مشـاهده شـده،    درصد 4/32در

جه امكان مشـاهده   يكرد و در نت يمها كار ن يسنج تاكس

نقـص   اين .راننده وجود نداشت يت سرعت برايوضع

 اطـالع  عـدم  بـه  توانـد  يمـ  مهم، يول اهميت يب ظاهراً

 افـزايش  و خـود  سـرعت  از وضـعيت  يتاكسـ  راننده

 يمنطق نتيجه شود كه منجر خودرو سرعت ناآگاهانه

 احتمال بروز باالرفتن و مطمئنه سرعت از يتخط آن

 ياجـرا  و يطراحـ  كه رسد يم نظر به. باشد تصادف

 كم و يعمل كامالً مشكل، اين رفع يبرا مداخله مناسب

 .بود خواهد هزينه

  يريگ جهينت

پژوهش حاضـر نشـان    يگروه يها ج بحثينتا

ت يها اتفاق نظـر دارنـد كـه وضـع     هشتر راننديداد كه ب

 يد بـرا يـ سـت و با ياسوج مناسـب ن يدر شهر  يرانندگ

ها مشـخص   ن بحثين ايچن هم.كرد يبهتر شدن آن كار

 يخطرنـاك راننـدگ   يرفتارها يكرد كه رانندگان تاكس

شناسند و مشكل آنها نداشتن اطالعات و مهارت  يمرا 

ه كـرد آمـوزش بـ   يست كـه از رو ينه نين زميدر ا يكاف

ر رفتار رانندگان استفاده ييتغ يعنوان تنها راهكار اصل

راننـدگان   ياهشـنهاد يهـا و پ  دگاهيـ با توجه بـه د  .كرد

ن يـ ا ،يخطرناك راننـدگ  ياصالح رفتارها يبرا يتاكس

شتر آنها در گروه لجباز قـرار  يدست آمد كه به جه بينت

اصــالح  يكــرد اجبــار را بــرايرنــد كــه فقــط رويگ يمــن

 .در كانون توجه قـرار داد  يك رانندگخطرنا يرفتارها

شـتر مـداخالت   ين كه در بيل و با توجه به اين داليبه ا

 يخطرناك راننـدگ  يكاهش رفتارها يشده برا يطراح

نشـده   يبه نظرات گروه مخاطب توجـه كـاف   در كشور،

 يشود كه استفاده از مداخالت رفتار يمشنهاد ياست پ

 يجتمــاعا يابيــكــه بازار بــر نظــرات مخاطــب، يمبتنــ

  .شود يا ژهياز آن است توجه و يا نمونه

  

  تشكر و تقدير

 تحقيقـاتي  طـرح  از يبخشـ  حاصـل  مطالعهاين 

ياسـوج اسـت كـه بـا      يمصوب دانشگاه علـوم پزشـك  

ن دانشـگاه  يـ ا يقات و فناوريمعاونت تحق يحمايت مال

نويسندگان مقاله بر خود الزم مي دانند كـه   .انجام شد

و نظارت بـر تاكسـيراني    از همكاري  سازمان مديريت

   . دنشهر ياسوج و رانندگان تاكسي اين شهر تشكر نماي
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Abstract 

Background & aim: Intervention programs based on audience comments without identifying and 

analyzing factors associated with behavior intervention to determine the basic idea is not possible. 

The aim of this study was to determine the attitudes, behaviors and attitudes of taxi drivers. 

Methods: This cross-sectional study consists of two parts: quantitative and qualitative that has 

done on taxi drivers in Yasuj linear. In qualitative part, data were explored from 16 drivers in two 

focal group discussions; and in quantitative survey, a questionnaire is used for measuring attitudes 

and self-reported behaviors and a checklist is used for recording observational behaviors of 260 

taxi drivers. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics.  

 
Results: Most drivers toward avoiding dangerous driving behaviors attitudes were favorable. More 
than 80% stated that they always or often avoid doing dangerous driving behavior. Observed 
behaviors indicated that the most frequent treatment-related hazardous unless safety belts along 
the way. Results of group discussions focused on four main themes were categorized into a 
number of sub themes and major strategies to reduce dangerous driving behaviors, training 
sessions, continuous improvement of streets, more police monitoring of their driving and line 
supervisors as individuals, would affect taxi drivers. 
 
Conclusion: Determination of the most common dangerous driving behaviors, the viewpoints of 
drivers and selection of drivers groups based on the criteria which influence their behavior, the 
effectiveness of interventions to reduce dangerous driving behaviors to be followed. 
 
Key words: Formative research, Risky driving behaviors, attitude, Taxi drivers, Social marketing 
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